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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,

vydejte se na dovolenou do kolébky evropské civilizace. Vraťte 
se na chvíli zpátky v čase a dotkněte se antického umění, kultury 
i filozofie. To vše uprostřed impozantní přírody, obklopeni nádherným 
křišťálovým mořem a typickými tavernami. Ráda bych vás provedla 
širokou nabídkou zájezdů v této překrásné zemi. 

Opět se můžete těšit na bohatý výběr hotelů všech kategorií 
na nejvyhledávanějších řeckých ostrovech Kréta, Rhodos, Kos 
nebo Zakynthos. Nechybí ani ikona romantiky, malebný ostrůvek 
Santorini, nebo filmem proslulý Skiathos. Není nad to zazpívat si 
na překrásných plážích písně z nestárnoucího muzikálu. Prodloužit 
léto si pak můžete i na neméně oblíbeném Kypru, kde jsme pro vás 
rozšířili nabídku hotelů. 

Dbáme na to, aby všechny hotely v našem portfoliu 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 15 
let zcela zdarma a až další 2 za cenu letenky. 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 15 LET ZCELA ZDARMA + AŽ DALŠÍ 2 ZA CENU 
LETENKY
Pokud plánujete letní dovolenou s dětmi, při rezervaci na 1. moment 
bude mít vaše dítě do 15 let dovolenou zcela zdarma a až další 2 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 se 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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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 

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
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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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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

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!
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

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

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
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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:
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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

Kréta PRG, BRQ, OSR, PED 2 250 km  3:00 hod. středa/čtvrtek/pátek/sobota 7/10/11/14
Santorini PRG 2 150 km  3:10 hod. úterý/pátek 7/10/11/14
Rhodos PRG, BRQ, OSR, PED 2 150 km  3:00 hod. pondělí/středa/čtvrtek/neděle 7/10/11/14
Kos PRG, BRQ, OSR 2 000 km  2:50 hod. úterý/středa/pátek/sobota 7/10/11/14
Karpathos PRG 2 100 km  3:00 hod. pátek 7/14
Samos PRG 1 900 km  2:30 hod. úterý/pátek 7/10/11/14
Lefkada PRG 2 150 km  3:00 hod. pondělí/čtvrtek 7/10/11/14
Korfu PRG, BRQ, OSR 1 550 km  2:20 hod. pondělí/čtvrtek/neděle 7/10/11/14
Kefalonie PRG 1 950 km  2:20 hod. pondělí/čtvrtek 7/10/11/14
Zakynthos PRG, BRQ, OSR 2 050 km  2:30 hod. úterý/pátek/neděle 7/10/11/14
Peloponés – Araxos PRG 1 750 km  2:45 hod. středa 7/14
Chalkidiki a Olympská riviéra PRG 1 550 km  2:30 hod. neděle 7/14
Kypr PRG 2 550 km  3:30 hod. pondělí/čtvrtek 7/10/11/14

RHODOS

PELOPONÉS

KOS

KYPR

KORFU

LEFKADA

ZAKYNTHOS

SANTORINI

ŘECKO

E V R O P A

A S I E

S T Ř E D O Z E M N Í  M O Ř E

Č E R N É  M O Ř E

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.

PARDUBICE
PRAHA

BRNO

OSTRAVA

KARPATHOS

SAMOS

CHALKIDIKI

KRÉTA

PRG – Praha, BRQ – Brno, OSR – Ostrava, PED – Pardubice

OLYMPSKÁ RIVIÉRA

KEFALONIE



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. 

2 3

4

5

6

9

7 8

10

Sao Paulo

New York

Bangkok

Beijing

Cape Town

Istanbul
Larnaca

Prague

Madrid

Helsinki
Moscow

Palma de 
Mallorca

Sydney
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Kréta je téměř pro všechny návštěvníky synonymem 
pro nádherné pláže, památky, zábavu a okouzlující 
přírodu. Tento ostrov vyhovuje jak milovníkům 
dobrodružství a noční zábavy, tak klidnějším 
povahám, které raději tráví čas odpočinkem 
na pláži. Kréta vyniká svou rozmanitostí, proto zde 
můžete najít místa pulzující turismem i opuštěné 
oblasti bez jediného člověka. Pobyt na Krétě tak 
poskytne možnost volby úplně každému.

CHARAKTERISTIKA
Kréta je se svou rozlohou 8 200 kilometrů čtverečních největším řeckým a celkově pátým 
největším ostrovem ve Středomoří. Rozprostírá se na na místě zlomu mezi euroasijským 
a africkým zemským povrchem a patří k seismicky nejaktivnějším zónám tohoto pro-
storu. Na jihu je pobřeží strmé, s útesy, sever je naproti tomu tvořen pozvolnými rovinami, 
které jsou využívány k zemědělství.
K pilířům krétské ekonomiky patří především zemědělství a turismus. Ročně se zde vyrobí 
120 000 tun olivového oleje, vyváží se víno a momentálně je Kréta čtvrtým největším vývoz-
cem rozinek na světě. Důležitý je i chov skotu a výroba kvalitního ovčího a kozího sýru.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Kréta má mnoho zajímavých měst, která stojí za návštěvu. Chania je nejen benátský 
přístav, ale i nejlepší orientační bod pro výlety do okolí. V pravé části přístavu na konci 
jsou benátské zbrojnice a suché doky z konce 15. století. Dnes plní úlohu řemeslnických 
dílen a výstavních prostor. Na konci mola je maják, z kterého můžete vidět přístav, město 
i vzdálené vrcholky Bílých hor. Nejstarší tureckou stavbou v Chanii je Janičářská mešita. 
Je po rekonstrukci a slouží jako výstavní síň. 
Hlavní atrakcí města Rethymnon je benátský přístav s molem a majákem. V přístavišti je 
řada příjemných kaváren a restaurací včetně skvělých rybích restaurací. Nad městem se 

vypíná Fortezza – masivní benátská pevnost. Dodnes se dochovalo vnější zdivo. V létě tu 
můžete navštívit mnohá kulturní představení. 
Heraklion je pátým největším městem v Řecku. Staré město Heraklionu je obehnáno 
benátskými hradbami. Na jižní straně hradeb si můžete projít úžasné zahrady. Do města 
vedou tři brány, tou hlavní je Pantokrator měřící přibližně 18 metrů.

PRAKTICKÉ TIPY
Na Krétě je stále ještě mnoho řemeslnických dílen. Mezi ty nejtypičtější suvenýry patří 
šperky, kožené zboží (například tradiční krétské kozačky – stivania), výšivky, krajky a tkané 
výrobky a keramika. Velký výběr je ve vesnicích Margarítes, Agios Nikolaos či Thrapsano.
Ostrov nabízí široký výběr vodních sportů či pěší výlety všech druhů a náročností. Můžete 
ho procestovat i na kole, které se dá pronajmout v mnoha větších letoviscích.

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)
Každé větší krétské město má svůj vlastní aquapark. Pokud se do některého z nich 
vydáte, čekají vás tobogany, líné řeky, černé díry a mnoho dalších atrakcí. Široká nabídka 
zábavy uspokojí každé přání. Vodní parky jsou vhodné i pro ty nejmenší.
Během celého roku se na ostrově konají oslavy svátků patronů a svatých, které jsou 
příležitostí slyšet živou řeckou hudbu a vidět tradiční řecké tance.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
V Řecku je nově zavedena povinnost hradit pobytovou taxu v závislosti na kategorii hotelu. 
Taxa není zahrnuta v ceně zájezdu a musí být uhrazena klientem přímo na recepci hotelu.

Spojení historie a romantiky

TO NEJLEPŠÍ Z KRÉTY

   Ostrov, který vyniká svou rozmanitostí ve všech směrech

   Nádherné pláže, památky i okouzlující příroda

   Mnoho aquaparků, které uvítají zejména rodiny s dětmi



17

HERAKLION

P A X I M A D I A
K O U F O N I S I

E L A S A

D R A G O N A D A
D I A

Stalis
Malia

DaratsosStalos

HERAKLION Stalis
Malia Elounda

Rethymnon
Platanias

Adelianos Kampos
Scaleta

Panormo
Fodele

Amoudara
Kokkini Hani

Gouves
Analipsis
Anissaras
Chersonissos

Kolymbari

DaratsosStalos

Chania
Agia Marina

Maleme
Platanias

Georgioupolis Pigianos Kampos

Kissamos

K R É T A

S T Ř E D O Z E M N Í  M O Ř E

0 100 km

MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

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

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 19 22 24 25 24 23

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

JEZERO KOURNAS  Největší sladkovodní jezero na Krétě, které se nachází 
západně od Rethymna. CHANIA  Nejhezčí město na Krétě. Díky středověkým 
a benátským stavbám se můžete přenést do dob dávno minulých. Nejatraktivnější 
částí města je benátský přístav lemovaný stinnými uličkami. SPINALONGA  
Ostrůvek s benátskou pevností, která jako jediná nebyla nikdy dobyta. Bývalá 
kolonie nemocných leprou, kteří zde byli izolováni od pevniny, aby nenakazili 
ostatní. LASITHI  Planina ležící ve výšce 820 m nad mořem. Říká se jí také 
planina tisíců mlýnů, protože ještě před nedávnem byla poseta větrnými mlýny. 
ELOUNDA  Donedávna jen malá neznámá rybářská vesnice, dnes rušné 
turistické a lázeňské centrum s tradiční krétskou osadou. PLÁŽ ELAFONISI  
Pláž na nejzápadnějším výběžku Kréty, o které se často mluví jako o evropském 
Tichomoří.

K
ré
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 tajemství a život 
minojské kultury

Minojská civilizace na Krétě byla proslulá 
po celém světě. Pojedete k palácovému 
objektu Knossos, kde si projdete 4 000 
let starý palácový labyrint, který nechal 
postavit král Mínós. 

Vaší druhou zastávkou bude hlavní 
město Heraklion. Projdete si město, 
navštívíte tradiční tržiště a poznáte další 
zajímavá místa, která vám přiblíží život 
starého města Candia. Můžete se podívat 
i do archeologického muzea, na benát-
skou pevnost či přístav.

Kréta, to je historie. Ať už se na tomto ostrově vydáte kamkoliv, vždy na vás dýchne kouzlo antických 
památek. Při objevování ostrova poznáte majestátnost palácového objektu Knossos, navštívíte hlavní 
město Heraklion, vyzkoušíte plavbu na ostrov Gramvousa a do zátoky Balos, užijete si výlet na jeden 
z nejkrásnějších ostrovů světa Santorini nebo prohlídku krásného města Agios Nikolaos.

  Vydejte se za poznáním 
na západní část ostrova 
Kréta

Tento fakultativní výlet začíná hned ráno. 
Pojedete krásnou cestou podél města 
Rethymnon, pohořím Bílých hor, městem 
Chania až do přístavu Kisamos, odkud se 

vydáte na plavbu na ostrov Gramvousa. 
První zastávka je na ostrově Gramvousa, 
kde poznáte starou benátskou pevnost, 
druhá zastávka je v zátoce Balos, v níž 
vás čeká odpolední relaxace v podobě 
koupání.

  Navštivte jeden 
z nejkrásnějších ostrovů 
světa – ostrov Santorini

Ostrov vznikl sopečným výbuchem a je 
znám jako magický ostrov kontrastů 
a právem nazýván perlou Egejského moře. 
Ráno vyplujete na cca 2,5hodinovou 

plavbu. Navštívíte městečko Oia, kde uvi-
díte typické bílé stavby s modrými stře-
chami kontrastující s celým ostrovem.
Další zastávkou je město Thira, které má 
pohádkovou atmosféru s útulnými taver-
ničkami. Je zde i možnost koupání na vul-
kanické pláži s černým pískem.

  Užijte si relaxační plavbu lodí, 
návštěvu archeologického 
naleziště, koupání a prohlídku 
krásného města Agios 
Nikolaos

Ráno pojedete do města Agios Nikolaos, 
odkud vyplujete k maličkému ostrovu 

Spinalonga. Tam si budete moci prohléd-
nout ruiny staré benátské pevnosti, jež 
ovládla přístup do zálivu Mirabello a poz-
ději se stala hlavním centrem exilu lidí 
s leprou. Vaší další zastávkou bude záliv 
Kolokitha s možností koupání. 

Spinalonga� od 50 €

Santorini – lodní výlet na ostrov od 155 €

Lodní výlet Gramvousa / Balos od 60 €

Knossos – Heraklion  od 1 000 Kč
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1. DEN Přílet na Krétu, ubytování. 
2. DEN Přejezd do Rethymna, které je typické 
kombinací benátské a turecké architektury. 
Pokračování do Chanie, malebného městečka 
s krásným starobylým centrem. 
3. DEN Dopoledne přejezd do Heraklionu, 
který je hlavním městem ostrova a zároveň 
jeho nejvýznamnějším přístavem. Prohlídka. 
Poté pokračování na prohlídku nejvýznamnější 
archeologické památky Kréty – paláce Knossos. Toto 
místo bylo hlavním centrem minojské kultury. 
4. DEN Volno u moře, možnost fakultativního výletu 
na ostrov Santorini v Kykladském souostroví. 
5. DEN Tento den bude věnován jižní části ostrova. 
Dopoledne absolvujete prohlídku královské vily Agia 
Triáda z doby bronzové, poté prohlídka Gortysu, zbytků 
antického města. Odpoledne přejezd do Festosu, 
který je znám zbytky královského paláce, a den 
zakončíte malebnou zátokou u vesničky Matala. 
6. DEN Volno u moře. 

7. DEN Volno u moře. 
8. DEN Volno do transferu na letiště (nebo pokračování 
v prodlouženém pobytu na Krétě), odlet do ČR. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Heraklion – Praha, letištní taxy a další poplatky,  
dopravu dle programu, 7 nocí v hotelu ccc,  
7× snídani, 7× večeři formou bufetu, 3× oběd D2, 
D3, D5, česky mluvícího průvodce CK FISCHER. 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
spropitné, individuální vstupy. 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj  3 990 Kč
celodennní výlet na Santorini 4 500 Kč
SLEVY:
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 200 Kč 
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
Změna programu vyhrazena! 
Pozn.: Na vyžádání je možné týdenní prodloužení pobytu 
na pláži – viz nabídka hotelů v tomto katalogu.

Bájná Kréta
ŘECKO  KRÉTA

  Chania, nejkrásnější město  
ostrova, křižovatka kultur

  Minojský palác Knossos,  
centrum této civilizace

  Spinalonga a benátská  
pevnost ze 16. století

  Archeologické naleziště Gortys 
na místě římského osídlení

PŘÍRODA & POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

8. 5. | 25. 9. 2019 22 490 Kč

TERMÍNY

Chania

Gortys
Spinalonga

Gramvousa

Heraklion

Matala

Renthymnon

Festos

Santorini

CENA OD: 22 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7
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Pobytové oblasti

Panormo a Skaleta jsou malé vesničky s několika bary a tavernami ležící cca 5–7 km 
východně od města Rethymnon. Místní pláže jsou písečné s oblázky, místy s kameny. 
Spoje do Rethymna jsou zajištěny pravidelným linkovým autobusem. Transfer z letiště 
Heraklion.

1   Hotel Creta Star cccc str. 66 
2   Hotel Gortyna ccc str. 68 
3   Hotel Iberostar Creto Panorama & Mare ccccd str. 62
4   Hotel Royal Blue Resort & Spa ccccc str. 64 
5   Hotel Grecotel Marine Palace & Suites ccccd str. 60 

Doba transferu z letiště cca 90 minut

4
3

2

Skaleta / Panormo

Adelianos Kampos a Skaleta jsou malé vesničky s několika bary a tavernami ležící cca 
5–7 km východně od města Rethymnon. Místní pláže jsou písečné s oblázky, místy 
s kameny. Spoje do Rethymna jsou zajištěny pravidelným linkovým autobusem. Transfer 
z letiště Heraklion.

1   Hotel Solimar Dias cccd str. 56
2   Hotel Joan Beach cccc str. 54
3   Hotel Seafront ccc str. 52
4   Hotel Maravel Land ccc str. 55
5   Hotel Rethymno Residence cccc str. 48
6   Hotel Funtazie klub Aquila Rithymna Beach ccccc str. 46
7   Hotel The Synthopia by Orion cccc str. 53
8   Hotel Grecotel Vila Oliva cccc str. 57
9   Hotel Rethymno Village ccc str. 50
q   Hotel Nefeli cccc str. 51
w   Hotel Grecotel White Palace ccccc str. 58
e   Hotel Grecotel Plaza & Spa cccc str. 44
r   Hotel Ikones Suites ccccc str. 43

Doba transferu z letiště cca 100 minut

Adelianos Kampos

4
3

Malé středisko Analipsis vhodné pro klidnou dovolenou je vzdáleno 23 km od Heraklionu 
a asi 5 km od střediska Chersonissos (pravidelné spojení linkovým autobusem). Pláže 
zde jsou jak oblázkové, tak i skalnaté a písečné. Ve vesničce Analipsis je několik taveren, 
restaurací, obchůdků a barů. Transfer z letiště Heraklion.

1   Hotel Stella Village cccc str. 91
2   Hotel Stella Palace ccccc str. 89 
3   Hotel Funtazie klub Lyttos Beach cccc str. 94 
4   Hotel Stella Island ccccc str. 92 
5   Hotel Elysium Boutique ccccc str. 83 
6   Hotel Mitsis Laguna Resort & Spa ccccc str. 96
7   Hotel Aldemar Knossos Royal ccccc str. 98
8   Hotel Anna Maria Village ccc str. 90

Doba transferu z letiště cca 40 minut

Analipsis / Anissaras

4
3

Chersonissos je jedno z nejstarších a nejživějších letovisek na Krétě. Najde zde mnoho 
obchodů, restaurací, taveren a barů. Je součástí velkého turistického komplexu, který 
zahrnuje také letoviska Stalis a Malia. Transfer z letiště Heraklion.

1   Hotel Semiramis cccc str. 106
2   Hotel Chersonissos Central ccc str. 108
3   Hotel Porto Greco Village cccc str. 109
4   Hotel Star Beach Village cccc str. 100
5   Hotel Smartline Village Resort & Waterpark cccc str. 104

Doba transferu z letiště cca 50 minut

Chersonissos

34

5
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 Pláž  Obchodní středisko  Bus
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.
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Chersonissos, vzdálený 26 km východně od Heraklionu a nacházející se v zálivu Malia, 
vyrostl v posledních letech z malého rybářského městečka v oblíbené a pulzující prázd-
ninové středisko. V přístavu s malou promenádou, která má nezaměnitelnou typicky řec-
kou atmosféru, jsou četné kavárny, obchody, butiky a nákupní střediska. Klidné letovisko 
Anissaras s několika tavernami a s písečnou pláží přecházející místy ve skalnaté pobřeží 
je vzdáleno asi 2,5 km. Transfer z letiště Heraklion.

1   Hotel Star Beach Village cccc str. 100
2   Hotel Aqua Sun Village Watter Park cccc str. 110 
3   Hotel Mediterraneo cccc str. 112
4   Hotel Nana Princess ccccc str. 102
5   Hotel Nana Beach cccc str. 107
6   Hotel Dias & Apartments cccc str. 118
7   Hotel Triton ccc str. 120
8   Sentido Blue Sea Beach ccccc str. 116
9   Hotel Iraklis ccc str. 119
q   Hotel Kyknos Beach cccc str. 111
w   Hotel Corina Paloma Garden ccc str. 113 Doba transferu z letiště cca 45 minut

32

Chersonissos / Stalis

Aghia Pelagia, původně rybářské městečko s několika menšími písečnými plážemi, 
leží cca 25 km západně od Heraklionu. V samotném středisku je několik taveren, barů 
a minimarketů. Amoudara se nachází cca 6 km západně od Heraklionu. Kolem pobřežní 
silnice najdete mnoho taveren, restaurací, barů, obchodů a krásnou několikakilometro-
vou pláž. Fodele je vesnička, která se proslavila pěstováním pomerančů. Také se zde 
narodil světoznámý malíř ikon Doménikos Theotokópoulos známý jako El Greco. Dobré 
spojení linkovým autobusem do Heraklionu. Transfer z letiště Heraklion.

1   Hotel Funtazie klub Fodele Beach & Waterpark  
Holiday Resort ccccc str. 72

2   Hotel Sea Side Resort & Spa ccccc str. 69
3   Hotel Blue Bay cccc str. 70 Doba transferu z letiště cca 45 minut

2

1

Aghia Pelagia / Fodele

Pobytové oblasti

3

5

8

1

Amoudara se nachází cca 6 km od Heraklionu. Kolem pobřeží najdete mnoho obchodů, 
taveren, restaurací a barů a krásnou několikakilometrovou písečnou pláž.

1   Hotel Agapi Beach ccccd str. 76
2   Hotel Marilena cccc str. 71
3   Hotel Neptuno Beach cccc str. 75
4   Hotel Marirena ccc str. 74

Doba transferu z letiště cca 20 minut

2

1

Amoudara

3

 Pláž  Bus
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

4

Malia je živé letovisko ležící cca 35 km východně od Heraklionu. Najdete zde mnoho 
možností zábavy, taveren a restaurací. Malia má nádherné písečné a oblázkové pláže 
oddělené skalnatými útesy. Transfer z letiště Heraklion.

1   Hotel Ikaros Beach Luxury Resort & Spa ccccc str. 114

Doba transferu z letiště cca 50 minut

1

Malia

w
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Platanias

Pobytové oblasti

Přibližně v polovině cesty mezi Chanií a Rethymnem se nachází vesnička Georgioupolis. 
Leží na začátku nejdelší písečné pláže ostrova a je obklopena eukalypty. Do Rethymna 
(25 km), Chanie (40 km) a Heraklionu (110 km) je dobré linkové spojení. Z vesničky Kav-
ros s několika tavernami, bary a obchody se suvenýry lze podniknout pěknou procházku 
po pláži do Georgioupolis (cca 4 km) nebo ke sladkovodnímu jezeru v horách (cca 7 km). 
Transfer z letiště Chania/Heraklion.

1   Hotel Anemos Luxury Grand Resort cccc str. 36
2   Hotel Mythos Palace Resort & Spa ccccc str. 34
3   Hotel Vantaris Garden ccc str. 41
4   Hotel Vantaris Beach cccc str. 42
5   Hotel Vantaris Palace ccccc str. 40
6   Hotel Eliros Mare cccc str. 38

Doba transferu z letiště cca 50/120 minut

4

Georgioupolis

Středisko je součástí cca 6 kilometrů dlouhého pásu, ve kterém se prolínají střediska 
Kokkini Hani, Analipsis a Anissaras. Velkým lákadlem je vodní park Star Beach Water 
Park, který je vzdálen cca 8 km, a pláže, jež se svažují do vody velmi pozvolna. Transfer 
z letiště Heraklion.

1 Mitsis Rinela Beach Resort & Spa ccccc str. 78 
2   Hotel Lavris & Spa cccc str. 88
3   Hotel Despo ccc str. 85
4   Hotel Grecotel Amirandes ccccc str. 80
5   Hotel Diogenys Blue Palace cccc str. 84
6   Hotel Funtazie klub Sunconnect Marina Beach cccc str. 86
7   Hotel Arina Beach cccc str. 82

Doba transferu z letiště cca 30 minut

Gouves / Kokkini Hani

Agia Marina je živé turistické letovisko s výbornou dostupností historického města Cha-
nia. Krásná dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je vhodná pro rodin-
nou dovolenou. Letovisko nabízí krásné výhledy na blízký ostrůvek Sv. Teodora nebo 
na vrcholky hor Lefka Ori, které dosahují výšky přes 2 000 m. Transfer z letiště Chania.

1   Aparthotel Koukouras ccc str. 32
2   Aparthotel Creta Palm cccc str. 31
3   Hotel Eleftheria ccc str. 33

Doba transferu z letiště cca 40 minut

Agia Marina / Stalos

5

12

2
3

62

3

1

3

4

Středisko Platanias je vhodným řešením pro všechny, kteří hledají kombinaci klidné 
dovolené s řeckou atmosférou a zároveň bohatý noční život. Transfer z letiště Chania.

4   Hotel Porto Platanias Resort ccccc str. 30

 Pláž  Obchodní středisko  Bus
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

4

Elounda patří k tomu nejlepšímu a nejluxusnějšímu, co může Kréta nabídnout. Celou 
oblast tvoří jedna velká laguna, kde je spousta zeleně, klid pro relaxaci i dostatek mož-
ností zábavy. Nachází se zde nejluxusnější hotely, kde jsou si vědomi toho, že klienti 
neočekávají jen komfortní ubytování, ale i luxusní prostředí, a proto dbají, aby si Elounda 
udržela nádech romantiky a příjemného prostředí a uspokojila tak všechny typy návštěv-
níků. Transfer z letiště Heraklion.

1   Hotel Blue Palace ccccc str. 126
2   Hotel Aquila Elounda Village ccccc str. 124

Doba transferu z letiště cca 100 minut

Elounda

1

2

5

1

7

6
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Pobytové oblasti

Klidné letovisko na západním pobřeží Kréty, které je výhodným výchozím bodem pro 
výlety na této straně ostrova. Transfer z letiště Chania.

1   Hotel Avra Imperial Beach Resort & Spa ccccc str. 24

Doba transferu z letiště cca 60 minut

1

Kolymbari

Stále se rozvíjející středisko podél široké oblázkové pláže s několika bary a tavernami. 
Možnosti zábavy a noční ruch najdete v blízkém středisku Platanias. Transfer z letiště 
Chania.

1   Hotel Funtazie klub Louis Creta Princess cccc str. 26
2   Hotel Solimar Aquamarine ccccc str. 29

Doba transferu z letiště cca 50 minut

2

1

Maleme

Malé letovisko, které se z rybářské vesničky postupně proměnilo v příjemné městečko se 
spoustou obchůdků a taveren.

1   Hotel Sissi Bay cccc str. 121
2   Hotel Kalimera Kriti ccccc str. 122

Doba transferu z letiště cca 45 minut

1

Sissi

Městečko Kissamos se nachází na severozápadě ostrova. Je ideálním výchozím místem 
pro výlety po západní části Kréty.

1   Hotel Molos Bay cccc str. 28

Doba transferu z letiště cca 60 minut

1

Kissamos

2

 Pláž
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.
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Hotel Avra Imperial Beach Resort & Spa ccccc
ŘECKO  KRÉTA  KOLYMBARI

POLOHA Hotelový komplex obklopený zahradou 
cca 100 m od centra malé rybářské vesničky 
Kolymbari, cca 39 km od letiště Chania a cca 23 km 
západně od města Chania (pravidelné autobusové 
spojení). Autobusová zastávka v blízkosti hotelu.
VYBAVENÍ Hlavní budova a několik vedlejších  
budov, vstupní hala s recepcí, lobby bar,  
9 konferenčních sálů, minimarket, hlavní restaurace, 
několik restaurací à la carte, vnitřní bazén. 
Venku 3 bazény (z toho 1 bazén s oddělenou 
částí s mořskou vodou a vyhříváním), dětský 
bazén, jacuzzi, terasa na slunění, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Přímo u písečnooblázkové pláže 
(přes příjezdovou komunikaci). Lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar na pláži.
POKOJ DRX: koupelna/WC (hydromasážní sprcha, 
vysoušeč vlasů, župany, pantofle), klimatizace, TV/sat., 
CD/DVD přehrávač za poplatek (na vyžádání), telefon, 
lednička, minibar za poplatek (na vyžádání), trezor, 
při příletu mísa ovoce, láhev vody a místního vína, 
balkon nebo terasa. DRXSV: viz DRX, výhled na moře. 
DRXSP: viz DRX, sdílený bazén. DRXPP: viz DRX, 
privátní bazén. DRXSPP: viz DRX, prostornější, 
možnost ubytování až 3 dětí na přistýlce, privátní 
bazén. FR: viz DRX, prostornější, možnost ubytování 
až 2 dětí na přistýlce, opticky oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení oběda formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis 
(osvětlení za poplatek), fitness.
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Animační programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, dětské 
hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ K dispozici 
několik bezbariérových pokojů (na vyžádání 
dle konkrétních požadavků klienta).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA De Luxe (ccccc)
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: péče o celé tělo, různé druhy 
masáží, kosmetický salon, kadeřnictví, finská 
sauna, balneoterapie a aromaterapie, vnitřní bazén

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ   DRX | DRXSV | DRXSP | DRXPP 

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...............................  DRXSPP 

HHHi | HHH | HHIi | HHi | HH

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

HHHi | HHH | HHIi | HHi | HH

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

  Luxusní komplex pro náročné

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Přímo u pláže

  Možnost ubytování s privátním 
bazénem

  Pobyt až pro 2 děti zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.avraimperial.gr
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DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ S PRIVÁTNÍM BAZÉNEM

4,5TripAdvisor
1 497 hodnotících
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Hotel Funtazie klub Louis Creta Princess cccc
ŘECKO  KRÉTA  MALEME

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.louishotels.com

POLOHA Hotelový komplex přímo u pláže 
v klidné oblasti Maleme, cca 5 km od letoviska 
Platanias s nákupními možnostmi a cca 17 km 
od města Chania, 500 m lékárna, 34 km 
od letiště v Chania, nemocnice 17 km.
VYBAVENÍ Hlavní budova a patrové bungalovy 
v zahradě, vstupní hala s recepcí, výtahy, obchod se 
suvenýry, minimarket, hlavní restaurace s terasou, 
lobby bar, asijská restaurace. V zahradě 2 bazény, 
bazén pro děti, bazén pro děti se skluzavkami, vodní 
park (5 skluzavek dle věku, výšky a náročnosti), bar 
u bazénu, terasa na slunění, lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci, dětské hřiště.
PLÁŽ Přímo u písečnooblázkové pláže (při vstupu 
do moře větší oblázky, doporučujeme obuv do vody). 
Lehátka a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
POKOJ DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace (15. 6. – 15. 9.), lednička, trezor 
za poplatek, telefon, TV/sat., balkon nebo terasa. 
Výhled směrem k moři, velikost pokoje 24 m2. 
DRSV: viz DRSS, výhled na moře. DRP: viz DRSS, 
mohou však být situovány v méně příznivé poloze. 
FRSS: viz DRSS, rozkládací pohovka. Hlavní 
budova nebo bungalovy v zahradě. Dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání). 
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové 
kurty, basketbalové hřiště, fotbalové hřiště, volejbal, 
aerobik, jóga, vodní pólo, minigolf, stolní tenis.
Za poplatek: biliár, elektronické hry.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma, dětská 
stolička v hlavní restauraci, dětský bufet v hlavní 
restauraci, dětský oddělený bazén, dětské hřiště.
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích 
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

 Pozdní snídaně (10.00–12.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Večeře Asijská restaurace „Mura“  
(nutná rezervace)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–24.00 hod.)

  Sendviče, toasty, odpoledne káva, čaj  
a sladké koláče během dne

  Káva, čaj, cappuccino, čokoláda  
(07.00–24.00 hod.)

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

HHH | HHi | HH | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  .........................................  FRSS 

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vynikající servis a kuchyně

   Bohaté sportovní vyžití

  Aquapark součástí hotelu

  Program all inclusive v ceně

PROMO POKOJE
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DVOULŮŽKOVÝ POKOJ (DRPV)

4,5TripAdvisor
1 521 hodnotících



28

K
R

ÉT
A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA Hotel v klidné lokalitě cca 500 m 
od letoviska Kissamos a cca 55 km od města 
Chania. V okolí minimarket, restaurace.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bar, 
restaurace, TV místnost. Venku bazén s oddělenou 
částí pro děti, terasa na slunění, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu. 
PLÁŽ Písečná pláž u hotelu. Lehátka 
a slunečníky za poplatek, osušky zdarma.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, lednička, TV/sat., telefon, balkon 
nebo terasa. DRPV: viz DR, výhled na bazén. 
DRSS: viz DR, strana k moři. DRSV: viz DR, 
výhled na moře. SUSS: viz DRSS, oddělená 
ložnice. SUSV: viz SUSS, výhled na moře. 
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fitness, sauna.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma 
(na vyžádání), dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Molos Bay cccc
ŘECKO  KRÉTA  KISSAMOS

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

HHhi | HHh | HHII | HHI | Hh | HII | HI

SUITE  ................................................. SUSS | SUSV 

HHHH | HHhi | Hhh | Hhii

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 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená

  Hotel s přátelskou atmosférou

  Přímo u pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.molosbayhotel.gr

4,0TripAdvisor
237 hodnotících



29

K
R

ÉT
A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA V klidném prostředí v oblasi Gerani 
po celkové rekonstrukci cca 3 km od letoviska Platanias 
a cca 17 km od oblíbeného městečka Chania.
VYBAVENÍ 104 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
restaurace, restaurace à la carte (možnost využít 
1× týdně zdarma) TV místnost, bazény, dětský 
bazén, terasa na slunění s lehátky, slunečníky 
a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž cca 200 m od hotelu. 
Lehátka, slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župany), 
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor, set na přípravu 
kávu a čaje, minilednička, balkon nebo terasa. 
DRSPP: viz DRS, privátní bazén. FR: viz DRS, 
oddělená ložnice. FRPP: viz FR, privátní bazén.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
Možnost dokoupení programu ultra all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 
fitness. Za poplatek: biliár.
ZÁBAVA Občasné krétské večery.
PRO DĚTI Dětské hřiště, dětský bazén, židličky 
v restauraci, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Solimar Aquamarine ccccc
ŘECKO  KRÉTA  GERANI

PROGRAM ULTRA 
ALL INCLUSIVE (služby navíc)

  Minibar (denně doplňován – voda, pivo, 
nealkoholické nápoje)

   Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
i zahraniční výroby (10.30–23.00 hod.)

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Tematická večeře 2× týdně
  Odpolední občerstvení (14.30–16.30 hod.)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(11.00–23.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj, sušenky, bábovka 
(16.30–17.30 hod.)

  Zmrzlina (12.30–14.30 a 19.00–21.30 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRS | DRSPP 

HHI | Hh | Hii | Hi

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRPP 

HHH | Hhii | Hhi | Hh

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 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

   Lehátka a slunečníky na pláži zdarma

   Hotel s programem all inclusive

   Vhodné pro rodinnou dovolenou

   Možnost ubytování s privátním 
bazénem

   Klidná dovolená

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.solimarhotels.gr

4,0TripAdvisor
515 hodnotících
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POLOHA Hotelový komplex v živém letovisku Platanias 
cca 12 km západně od města Chania (pravidelné 
autobusové spojení). V okolí obchody, restaurace, bary.
VYBAVENÍ Hlavní budova a několik vedlejších  
budov, vstupní hala s recepcí, místnost s TV,  
lobby bar, hlavní restaurace, restaurace à la carte, 
konferenční místnost, minimarket. Venku 5 bazénů,  
3 bazény pro děti, terasa na slunění, lehátka 
a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka  
a slunečníky za poplatek, osušky oproti kauci,  
bar na pláži. 
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), klimatizace, 
telefon, trezor za poplatek, minibar za poplatek 
(na vyžádání), TV/sat., balkon nebo terasa. DRSS: viz DR, 
strana k moři. DRSV: viz DR, výhled na moře. MS: viz DR, 
v patře obývací část, větší koupelna. 
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal, 
stolní tenis, šipky, fitness. Za poplatek: biliár.
ZÁBAVA Animační programy pro děti a dospělé, 
1× týdně řecký večer, 2× týdně tematické večery.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, 
miniklub (5–12 let), dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA (ccccc)
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích. 
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Hotel Porto Platanias Resort ccccc
ŘECKO  KRÉTA  PLATANIAS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.30 hod.)

  Džusy z čerstvého ovoce, šampaňské, značkový 
alkohol, lahvová vína – sleva 30 % z ceníku

  Svačiny formou lehkých snacků (10.30–12.30 hod.)

  Káva, čaj, zmrzlina (15.00–17.00 hod.)

  Služby spa centra se slevou 15 %

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: sauna, jacuzzi, různé druhy masáží 
a terapií, relaxační procedury, krytý bazén, 
kosmetický salon

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

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

MEZONET  ........................................................ MS 

HHHH | HHHi | HHH | HHII | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u dlouhé pláže

  Vhodné pro rodiny s dětmi, páry 
i jednotlivce

  Bohatý program all inclusive

  Výborné služby na vysoké úrovni

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.portoplatanias.gr

Hotel Porto Platanias Resort

4,0TripAdvisor
1 111 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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex v oblasti Stalos cca 7 km 
od centra města Chania (pravidelné autobusové spojení).
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
TV místnost, bar. Venku 2 bazény, dětský 
bazén, bar u bazénu, terasa na slunění, lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ Písečná pláž cca 40 m od hotelu 
(přes příjezdovou komunikaci), lehátka, 
slunečníky a osušky za poplatek.
POKOJ ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, kuchyňský kout, lednička, trezor za poplatek, 
TV/sat., balkon. AP: viz ST, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness. 
Za poplatek: půjčovna kol, sauna, jacuzzi. 
ZVLÁŠTNOSTI Dětské hřiště, dětský 
bazén, dětská postýlka zdarma.
ZÁBAVA 3× týdně zábavné a tematické večery.
PRO DĚTI Dětské hřiště, dětský 
bazén, dětská postýlka zdarma.
PRO HANDICAPOVANÉ K dispozici 
bezbariérové pokoje (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA A (cccc)
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Aparthotel Creta Palm cccc
ŘECKO  KRÉTA  STALOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehké občerstvení (10.30–11.45 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
místní výroby (11.00–22.00 hod.)

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

HHH | HHI | HH | HII | HI

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHHH | HHhi | HHH | HHII | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 40 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti pláže

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

  Ubytování v prostorných apartmá 
nebo studiích

  K dispozici bezbariérové pokoje

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.creta-palm.gr

4,0TripAdvisor
388 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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex v oblasti Stalos 
cca 7 km od města Chania (pravidelné 
autobusové spojení), cca 25 km od letiště Chania. 
V okolí obchody, restaurace a taverny.
VYBAVENÍ Recepce, bar, restaurace. Venku 
bazén, dětský bazén, terasa na slunění, lehátka 
a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž cca 60 m od hotelu 
(přes pobřežní komunikaci), lehátka 
a slunečníky za poplatek, bar na pláži.
POKOJ ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, TV, trezor za poplatek, 
kuchyňský kout, lednička, balkon nebo 
terasa. AP: viz ST, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ Bez stravování.  
Možnost dokoupení snídaně formou bufetu.
ZÁBAVA 1× týdně řecký večer, 
možnosti zábavy v Chanii.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA B (ccc)
INTERNET Za poplatek: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Aparthotel Koukouras ccc
ŘECKO  KRÉTA  STALOS

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHHH | HHhi | HHH | HHII | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 60 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s přátelskou atmosférou 
v blízkosti dlouhé písečné pláže

  Prostorná apartmá a studia

  Výborná dostupnost oblíbeného 
města Chania

  Pobyt až pro 2 děti zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.koukouras-lia.gr

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. 696–697

POLOHA Hotel na kopci poblíž letoviska Agia 
Marina, 8 km západně od města Chania.
VYBAVENÍ 66 pokojů, 3 budovy, vstupní hala 
s recepcí, společenská TV místnost, restaurace, 
obchod se suvenýry, bar, bar u bazénu, bazén, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž cca 850 m od hotelu. 
Hotelová doprava na pláž 6× denně. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, rádio, telefon, TV/sat., lednička, trezor 
za poplatek, balkon nebo terasa. DRS: viz DR, 
zrenovované. DRSVS: viz DRS, výhled na moře.  
FR: viz DR, 2 pokoje propojené dveřmi, 
společná koupelna.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, sauna. 
Za poplatek: kulečník, herna, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Nákupní a zábavní možnosti v centru 
letoviska. Pro více zábavy centrum Chania, 
autobusové spojení pár metrů od hotelu.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu 
a na pokojích. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Eleftheria ccc
ŘECKO  KRÉTA  AGIA MARINA

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

HHHH | HHhi | Hhh | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 850 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s rodinnou atmosférou

  Dostupnost města Chania

  Hotel s přátelskou atmosférou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.eleftheria-hotel.com

4,0TripAdvisor
290 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. 696–697

Hotel Mythos Palace Resort & Spa ccccc
ŘECKO  KRÉTA  GEORGIOUPOLIS

POLOHA Hotelový komplex po rekonstrukci přímo 
na pláži cca 4 km od rybářské vesničky Georgioupolis 
a 17 km od historického města Rethymnon s možností 
nákupů. Autobusová zastávka cca 200 m od hotelu. 
V okolí několik obchodů, restaurací a taveren.
VYBAVENÍ Hlavní budova a několik vedlejších 
budov, vstupní hala s recepcí, italská restaurace 
à la carte, minimarket, lobby bar. Venku bazén 
s oddělenou částí pro děti, bar u bazénu, terasa 
na slunění, lehátka slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž u hotelu, plážový bar, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma. 
POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
župany a pantofle, klimatizace, telefon, TV/sat.,  
minibar za poplatek, trezor, set na přípravu kávy a čaje, 
balkon nebo terasa. DRXSS: viz DRX, strana k moři. 
DRXSP: viz DRX, sdílený bazén. JSSF: viz DRX, 
opticky oddělená ložnice. JSPP: viz JSSF, privátní 
bazén. VIPP: Viz JSPP, 2 ložnice, obývací část.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, stolní tenis,  
plážový volejbal, aerobik. Za poplatek: kulečník, 
masáže, sauna, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.
ZVLÁŠTNOSTI Doba transferu z letiště Chania 
cca 50 minut, z letiště Heraklion cca 120 minut.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub (4–10 let),  
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack na pláži (12.00–18.00 hod.)

  Káva, čaj, zákusek na pláži (12.00–18.00 hod.)

  Půlnoční občerstvení v lobby baru  
(22.00–24.00 hod.)

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–14.00 a 16.00–24.00 hod.)

  1× za pobyt možná večeře v à la carte restauraci 
(nutná rezervace)

  Sladký koutek (19.00–22.00 hod.)

  Zmrzlina (11.00–18.00 a 19.00–22.00 hod.)
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRX 

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................  DRXSS | DRXSP 

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

JUNIOR SUITE  ....................................  JSSF | JSSP 

HHHH | HHHi | HHH | HHIi

VILA  ............................................................... VIPP 

HHHH | HHHi | HHH | HHIi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z Chanie/Heraklionu: cca 50/120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní servis

  Lehátka a slunečníky na pláži zdarma

  Kombinace koupání, zábavy 
a odpočinku

  Hotel po renovaci

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mythos-palace.gr

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní bazén 

  Za poplatek: různé druhy masáží, kosmetické 
balíčky, balíčky péče o tělo 
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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. 696–697

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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex v klidné lokalitě na okraji 
letoviska Georgioupolis, cca 100 km od letiště 
Heraklion. V okolí několik obchodů a restaurací.
VYBAVENÍ Hlavní budova a několik vedlejších budov, 
vstupní hala s recepcí, lobby bar, hlavní restaurace, 
taverna, restaurace à la carte, minimarket, konferenční 
místnost. Venku 4 bazény, dětský bazén se skluzavkou 
pro malé děti, terasa na slunění, lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž cca 60 m hotelu (přístup 
podchodem pod místní komunikací). Lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župany), 
klimatizace, telefon, set na přípravu kávy a čaje,  
TV/sat., minibar za poplatek, balkon nebo terasa. 
DRXPV: viz DRX, výhled na bazén. DRXSP: viz DRX, 
sdílený bazén. FR: viz DRX, oddělená ložnice.  
FRSP: viz FR, sdílený bazén. MS: viz FR, ložnice v patře.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, fitness, 
tenis, volejbal. 
PRO DĚTI Dětský bazén se skluzavkou pro malé 
děti, dětská postýlka zdarma, miniklub (4–12 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v rámci celého resortu.

Hotel Anemos Luxury Grand Resort ccccc
ŘECKO  KRÉTA  GEORGIOUPOLIS

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní bazén, fitness 

  Za poplatek: různé druhy kosmetických  
balíčků a masáží

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

Hh | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................  DRXPV | DRXSP 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSP 

HHHH | HHhi | Hhii

MEZONET  ........................................................ MS 

HHHH | HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 60 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z Chanie/Heraklionu: cca 50/120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výborný servis

  Možnost ubytování s privátním 
bazénem

  Krásná písečná pláž

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.anemosresort.gr
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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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

MEZONET

4,5TripAdvisor
663 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. 696–697

Hotel Eliros Mare cccc
ŘECKO  KRÉTA  GEORGIOUPOLIS

POLOHA Hotelový komplex přímo na pláži cca 4 km 
od rybářské vesničky Georgioupolis a 17 km 
od historického města Rethymnon s možností 
nákupů. Autobusová zastávka cca 200 m od hotelu. 
V okolí několik obchodů, restaurací a taveren.
VYBAVENÍ 145 pokojů, hlavní budova a několik 
vedlejších budov, vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar, společenská místnost s TV/sat. Venku bazén 
s oddělenou částí pro děti, bar u bazénu, terasa 
na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž u hotelu, plážový bar, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., minibar za poplatek, trezor 
za poplatek, balkon nebo terasa. DRSS: viz DR, strana 
k moři. DRSV: viz DR, výhled na moře. FR: viz DR, 
prostornější, ložnice oddělená posuvnými dveřmi.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
tenisový kurt, stolní tenis, plážový volejbal, 
aerobik. Za poplatek: kulečník, masáže, sauna, 
vodní sporty na pláži, spa centrum v sesterském 
hotelu Mythos Palace (cca 150 m).
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub (4–12 let),  
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack na pláži (12.00–18.00 hod.)  

  Káva, čaj, zákusek na pláži (12.00–18.00 hod.)  

  Půlnoční občerstvení v lobby baru  
(23.00–24.00 hod.)

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

  Lehátka a slunečníky na pláži zdarma

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

HHH | HHi | HH | HIi | HI | H

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

HHHH | HHHI | HHh | HHII

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z Chanie/Heraklionu: cca 50/120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

 Klidná dovolená

 Krásná písečná pláž

 Kvalitní servis

 Možnost programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.elirosmare.gr
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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. 696–697

4,0TripAdvisor
141 hodnotících

RODINNÝ POKOJ

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. 696–697

POLOHA V klidné poloze cca 3 km 
od Georgioupolis a cca 15 km Rethymna.
VYBAVENÍ Hlavní budova a několik vedlejších 
budov. Recepce, restaurace, bar s terasou, 
zlatnictví, minimarket, vnitřní bazén. Venku bazén 
s oddělenou částí pro děti, terasa na slunění, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ Přímo u písečné pláže, lehátka 
a slunečníky za poplatek, osušky zdarma. 
POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, trezor  
za poplatek, terasa nebo balkon. DRSS: viz DR,  
strana k moři. DRSV: viz DR, výhled na moře.  
JS: viz DR, prostornější. JSPP: viz JS, privátní bazén. 
FR: viz DR, ložnice oddělená zatahovacími dveřmi.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: tenis, 
sauna, jacuzzi, horská kola, vodní sporty na pláži, 
fitness, stolní tenis, plážový volejbal.
ZVLÁŠTNOSTI Doba transferu z letiště Chania 
cca 50 minut, z letiště Heraklion cca 120 minut.
ZÁBAVA 1× týdně řecký nebo mezinárodní večer.
PRO DĚTI Dětské hřiště, dětské brouzdaliště, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek a WiFi na pokojích. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Vantaris Palace ccccc
ŘECKO  KRÉTA  GEORGIOUPOLIS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Snack (11.00–17.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(11.00–24.00 hod.)

  Káva, čaj a zákusek (15.30–17.00 hod.)

  Zmrzlina pro děti (12.00–15.30 hod.)

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

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

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

HHHH | HHhi | Hhii

JUNIOR SUITE  ........................................  JS | JSPP 

HHHH | HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z Chanie/Heraklionu: cca 50/120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pokoje s privátním bazénem

  Přímo na krásné písečné pláži

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Kvalitní služby a strava

  Oblíbený hotel se stálou klientelou

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.vantarishotels.gr

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. 696–697

PROMO POKOJE

POLOHA V klidné lokalitě cca 3 km 
od Georgioupolis a cca 15 km od Rethymna. 
V okolí několik obchodů a restaurací.
VYBAVENÍ Bazén, dětský bazén, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma. Veškeré další 
vybavení v sesterském hotelu Vantaris Palace: 
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar s terasou, 
minimarket. Venku bazén, dětské brouzdaliště.
PLÁŽ Písečná pláž cca 600 m od hotelu (přes 
pobřežní komunikaci). Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč 
vlasů), telefon, rádio, TV/sat., trezor 
za poplatek, klimatizace, lednička, balkon nebo 
terasa. FR: viz DR, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive. 
Veškeré stravování v sesterském hotelu 
Vantaris Palace cca 450 m od hotelu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, stolní tenis,  
plážový volejbal. Za poplatek: vodní sporty 
na pláži, fitness.
ZÁBAVA Zábavní a nákupní možnosti v blízkosti 
hotelu. Občasné animace v hotelu Vantaris Beach.
PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání),  
dětské hřiště, brouzdaliště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek, 
WiFi na pokojích a v lobby hotelu Vantaris Palace.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Vantaris Garden ccc
ŘECKO  KRÉTA  GEORGIOUPOLIS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední snack (11.00–17.00 hod.)

  Neomezená konzumace alkoholických 
a nealkoholických nápojů (11.00–23.00 hod.)

  Káva, čaj a zákusek (15.30–17.00 hod.)

  Zmrzlina pro děti (12.00–15.30 hod.)

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi

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

HH

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

HHHH | HHhi | Hhii

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 Chanie/Heraklionu: cca 50/120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nedaleko krásné písečné pláže

  Klidná dovolená

  Oblíbený hotel

  Dostupnost města Rethymnon

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.vantarishotels.gr

4,0TripAdvisor
15 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. 696–697

POLOHA V klidné poloze cca 45 km od města 
Chania a cca 3 km od letoviska Georgioupolis. 
V okolí několik taveren a obchodů.
VYBAVENÍ 170 pokojů, hlavní budova a několik 
vedlejších budov v zahradě. Recepce, restaurace, bar 
s terasou, minimarket. Venku bazén, dětské brouzdaliště, 
terasa na slunění, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ Přímo u písečné pláže, lehátka slunečníky 
za poplatek, osušky zdarma, taverna na pláži.
POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, trezor  
za poplatek, terasa nebo balkon. DRSS: viz DR, 
strana k moři. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
DRSF: viz DRSV, nejblíže k pláži.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisové kurty 
(osvětlení a vybavení za poplatek), stolní tenis, plážový 
volejbal. Za poplatek: vodní sporty na pláži, fitness 
a jacuzzi v sousedním hotelu Vantaris Palace, masáže.
ZVLÁŠTNOSTI Doba transferu z letiště Chania 
cca 50 minut, z letiště Heraklion cca 120 minut.
ZÁBAVA 1× týdně řecký večer 
nebo mezinárodní večer.
PRO DĚTI Dětské hřiště, dětské brouzdaliště, 
dětské postýlky za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek v lobby 
a WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Vantaris Beach cccc
ŘECKO  KRÉTA  GEORGIOUPOLIS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Snack (11.00–17.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(11.00–23.00 hod.) 

  Káva, čaj a zákusek (15.30–17.00 hod.)

  Zmrzlina pro děti (12.00–15.30 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ   DR | DRP | DRSS | DRSV | DRSF 

HHH | HHii | HHI | Hh | Hii | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z Chanie/Heraklionu: cca 50/120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo na dlouhé písečné pláži

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Klidné okolí

  Možnost ubytování až 2 dětí 
na přistýlce

  Oblíbený hotel se stálou klientelou

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.vantarishotels.gr

4,0TripAdvisor
122 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. 696–697

POLOHA Hotel po celkové rekonstrukci 
v bezprostřední blízkosti cca 2 km od centra Rethymno. 
V okolí obchody, restaurace, bary, taverny.
VYBAVENÍ 77 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
s možností pronájmu trezoru, restaurace, 
bar. Venku bazén, terasa na slunění, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž u hotelu (přes pobřežní 
komunikaci). Lehátka a slunečníky za poplatek 
(v ceně poplatku snack, nealkoholický 
nápoj nebo pivo), osušky zdarma.
POKOJ SU: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župany), 
klimatizace, trezor za poplatek, TV/sat., telefon, pohovka, 
balkon nebo terasa. SUS: viz SU. SUSVS: viz SUS, 
výhled na moře. MSX: viz SUS, ložnice v patře.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.  
Za poplatek: sauna, masáže, potápěčské  
centrum na pláži.
ZÁBAVA Večerní programy.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v rámci celého resortu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Ikones Suites ccccc
ŘECKO  KRÉTA  RETHYMNON

SUITE  ..........................................  SU | SUS | SUSVS 

HH | HHH

MEZONET  ......................................................  MSX 

HHHH | HHH | HH

H dospělá osoba od 16 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel po celkové rekonstrukci

  Výborná poloha u pláže a centra 
města

  Hotel jen pro dospělé

  Prostorné pokoje

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.ikonessuites.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Transfer z letiště: cca 100 minut

Pouze pro dospělé osoby

16+
4,5TripAdvisor

27 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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex u dlouhé písečné pláže, 
cca 80 km od letiště Heraklion a cca 3 km 
od přístavu města Rethymnon. V okolí 
mnoho obchodů, taveren a restaurací.
VYBAVENÍ Několik budov, vstupní hala 
s recepcí, restaurace. Venku 2 bazény, dětský 
bazén, terasa na slunění, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Přímo u písečné pláže (pouze přes pobřežní 
komunikaci). Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,  
župany), telefon, klimatizace, rádio, TV/sat.,  
kuchyňský kout, minibar za poplatek, trezor, 
set na přípravu kávy a čaje, při příletu voda, víno 
a koš ovoce, balkon nebo terasa. AP: viz ST, 
oddělená ložnice. APM: viz AP, ložnice v patře.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,  
plážový volejbal. Za poplatek: vodní sporty  
na pláži, potápěčské centrum.
ZÁBAVA Večerní programy s tancem a živou hudbou.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětská postýlka zdarma, 
miniklub, dětský bufet, židličky v restauraci.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Grecotel Plaza & Spa cccc
ŘECKO  KRÉTA  RETHYMNON

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní bazén, fitness, sauna 

  Za poplatek: různé druhy masáží a zábalů, 
hammam, kosmetický salon 

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh

APARTMÁ MEZONET  .....................................  APM 

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh

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 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Ubytování v prostorných studiích 
a apartmá

  V blízkosti centra Rethymno

  U pěkné písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.grecotel.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. 696–697

4,0TripAdvisor
181 hodnotících

APARTMÁ MEZONET

APARTMÁ



46 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

Hotel Funtazie klub Aquila Rithymna Beach ccccc
ŘECKO  KRÉTA  ADELIANOS KAMPOS

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

POLOHA Komplex v rozlehlé zahradě o rozloze cca 
80 000 m2, přímo u písečné pláže s oblázky. Centrum 
letoviska Rethymnon cca 6 km (pravidelné autobusové 
spojení). V okolí několik obchodů, restaurací a taveren.
VYBAVENÍ 520 pokojů rozmístěných mezi hlavní 
budovu, bungalovy a dvoupatrové budovy v zahradě. 
Vstupní hala s recepcí, TV místnost, hlavní restaurace, 
několik dalších restaurací à la carte, kavárna, obchody, 
konferenční místnost. V zahradě 3 bazény (z toho 
1 s mořskou vodou), bazén pro děti, dětské brouzdaliště, 
bar u bazénu. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s oblázky přímo 
u hotelu (součást nejdelší pláže na severu Kréty). 
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Část pláže 
určená k hnízdění ohroženého druhu želvy Caretta 
caretta, která se v této lokalitě vyskytuje.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), klimatizace, 
telefon, TV/sat., rádio, lednička, trezor, balkon nebo terasa, 
velikost pokoje 25 m2. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
DRP: viz DR, mohou však být situovány v méně výhodné 
poloze. BG: viz DR, bungalovy v zahradě, velikost  
pokoje 31 m2. FR: viz DR,opticky oddělená ložnice, 
velikost pokoje 33 m2. FRSF: viz DR, oddělená ložnice, 
výhled na moře. JSBG: viz DR, velikost pokoje 60 m2.  
SUSV: viz DRSV, 1 ložnice, hlavní budova, Velikost pokoje  
50 m2. JSBGPP: viz JSBG, privátní bazén. MZ: viz DR, 
2 koupelny, mezonet v 1. patře, ložnice přístupná 
po schodech s koupelnou, ostatní vybavení v přízemí, 
velikost 90 m2. JVISUPP: viz DR, privátní bazén, velikost 
125 m2. SUSV2: viz SUSV, 2 ložnice, velikost 90 m2. 
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.  
Možnost dokoupení programu all inclusive. no Možnost bezlepkové stravy.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový 
kurt (vybavení za poplatek), volejbal, basketbal, 
stolní tenis, sauna, fitness, obří šachy. 

Za poplatek: vodní sporty na pláži, potápěčské 
centrum, masáže, výuka tenisu pro děti a dospělé.
ZÁBAVA Animační programy pro děti 
i dospělé, večerní show s hudbou.
PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, hřiště, dětské postýlky 
na vyžádání, židličky a dětské menu v restauraci, 
miniklub, junior klub, různé kreativní hry a soutěže.
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 
k dispozici několik bezbariérových pokojů.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA De Luxe (ccccc)
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.  
Za poplatek: internetový koutek v lobby 
(1 hod. zdarma za pobyt).
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Brzká a pozdní kontinentální snídaně  
(05.00–07.15 a 10.00–11.00 hod.)

 Snídaně formou bufetu (07.15–10.00 hod.)

 Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

 Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  1× týdně možnost tematické večeře v taverně 
(nutná rezervace)

 Občerstvení během dne

 Odpolední káva a koláče (16.00–18.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
servírované číšníkem

  Půlnoční snack (23.00–24.00)

  Minerální voda a místní víno při příjezdu na pokoji

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

HHH | HHi | HH | H

BUNGALOV / SUITE  ...............................  BG | SUSV 

HHH | Hhi | HH

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSF 

HHhi | Hhh | Hhii | HHi

JUNIOR SUITE BUNGALOV  ..............  JSBG | JSBGPP  

HHh | Hhi | HH

MEZONET / SUITE  ...............................  MZ | SUSV2 

HHhh | Hhhi | Hhh | HHii | HHi | HH

JUNIOR SUITE  .......................................... JVISUPP 

HH | HHi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Bohatý program all inclusive

  Velký výběr druhů pokojů

  Dlouhá široká pláž

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.rithymnabeach.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. 696–697

JUNIOR SUITE BUNGALOW (JSBG)

4,5TripAdvisor
2 659 hodnotících

MYTHICA SERVICE
  Zvláštní servis pro pokoje typu JSBG, SUSV, 
JSBGPP, MZ, JVISVPP, SUSV2

  Přednostní check-in/out

   Welcome drinky a koš s ovocem při příjezdu 
na pokoji
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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. 696–697

Hotel Rethymno Residence cccc
ŘECKO  KRÉTA  ADELIANOS KAMPOS

POLOHA V letovisku Adelianos Kampos, 
cca 6 km od starobylého města Rethymnon 
(pravidelné autobusové spojení). V blízkosti 
minimarket, několik restaurací a taveren.
VYBAVENÍ Hlavní budova a několik vedlejších  
budov. Vstupní hala s recepcí, restaurace,  
4 restaurace à la carte, bar. Venku 4 bazény (z toho 
jeden pouze pro dospělé), 2 bazény pro děti, bazén se 
skluzavkami, bar u bazénu, terasa na slunění, lehátka, 
slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, bary u bazénů.
PLÁŽ Písečná pláž s oblázky cca 150 m 
(přes pobřežní komunikaci). Pro vstup do vody 
doporučujeme obuv. Lehátka a slunečníky 
za poplatek, osušky oproti kauci.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, lednička,  
voda při příletu, balkon nebo terasa. DRS: viz DR, 
župany, prostornější. FR: viz DRS, palanda nebo 
rozkládací pohovka, set na přípravu kávy a čaje. 
JSPP: viz DRS, privátní bazén. SU: viz FR, oddělená 
ložnice, župany. SU2: viz SU, 2 ložnice a obývací část 
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive. 
U večeře vyžadovány u pánů dlouhé kalhoty.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní 
tenis, vnitřní bazén, fitness. Za poplatek: vodní 
sporty na pláži, masáže.
ZÁBAVA Občas večerní programy, animační programy.
PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, dětská 
postýlka zdarma, miniklub (4–12 let).
PRO HANDICAPOVANÉ K dispozici 5 bezbariérových 
pokojů (na vyžádání dle požadavků klienta).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA A (cccc)
INTERNET Zdarma: WiFi v celém komplexu. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje místní 
výroby, káva, čaj a čokoláda v baru u bazénu 
a v lobby baru (10.00–22.44 hod.) 

  Odpolední káva (16.00–17.00 hod.) 

  Občerstvení (11.00–18.00 hod.) 

  Zmrzlina (11.00–18.00 hod.)

  À la carte restaurace (12.00–20.00 hod.)

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

HH | Hi | H

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

HHh | Hhi

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

HHHH | HHhi | Hhii

JUNIOR SUITE  ..............................................  JSPP 

HH | Hi

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

HHHH | HHHi | HHii

SUITE  ............................................................. SU2 

HHHHHH | HHHHHi | HHHHIi | HHHiii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pokoje s privátním bazénem

  Hotel po celkové rekonstrukci

  Oblíbený hotel s rodinnou 
atmosférou

  Stálá klientela

  Nový bazén se skluzavkami

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.rethymnoresidence.com

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní bazén, fitness 

  Za poplatek: různé druhy masáží, zábalů, 
kosmetické balíčky
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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. 696–697

4,5TripAdvisor
387 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. 696–697

POLOHA Cca 5 km od starobylého centra 
Rethymnon. V okolí několik obchodů a restaurací.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, místnost s TV, 
snack bar, restaurace. V zahradě bazén, bazén pro děti, 
terasa na slunění, lehátka a slunečníky zdarma, bar.
PLÁŽ Písečná pláž cca 150 m od hotelu (přes 
pobřežní komunikaci). Pro vstup do moře doporučujeme 
obuv. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR/DRP: koupelna/WC, klimatizace 
za poplatek, hudební kanál, lednička, 
telefon, TV/sat., trezor za poplatek, balkon 
nebo terasa. FR: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, šipky.  
Za poplatek: vodní sporty na pláži, biliár.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, dětská 
postýlka zdarma, dětské židličky v restauraci.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA B (ccc)
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Rethymno Village ccc
ŘECKO  KRÉTA  RETHYMNON

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.) 

  Lehké občerstvení  
(11.00–12.00 a 14.30–15.30 hod.) 

  Káva, čaj a zákusek (16.30–17.30 hod.) 

  Zmrzlina (14.30–17.30 hod.)

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

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

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

HHHH | HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pobyt až pro 2 děti zdarma

  Oblíbený hotel v dané kategorii

  Vhodné pro rodiny s dětmi  
i pro páry a jednotlivce

  Hotel se stálou klientelou

  Dostupnost centra Rethymna

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.rethymnovillage.gr

3,5TripAdvisor
180 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. 696–697

POLOHA Hotel po rekonstrukci cca 80 km 
od letiště Heraklion a cca 5 km od centra 
Rethymnon. V okolí obchody, restaurace, taverny.
VYBAVENÍ 161 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
bar, TV místnost, hlavní restaurace, restaurace à la 
carte. Venku bazén, dětský bazén, terasa na slunění, 
lehátka a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž cca 200 m od hotelu (přes 
pobřežní komunikaci). Pro vstup do moře doporučujeme 
obuv. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR/DRS: koupelna/WC, klimatizace, 
lednička, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, 
balkon nebo terasa. FR: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, stolní tenis, 
šipky. Za poplatek: vodní sporty na pláži, masáže.
ZÁBAVA Zábavné večery, občas večery 
s živou hudbou.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání),  
dětský bazén, dětské hřiště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Nefeli cccc
ŘECKO  KRÉTA  RETHYMNON

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi

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

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi

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

HHHH | HHHi | HHh | HHii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Ubytování až pro 2 děti zdarma

  Dostupnost města Rethymnon

  Hotel s přátelskou atmosférou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.nefeli-hotel.gr

4,0TripAdvisor
60 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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex cca 7 km od centra 
Rethymnon, v okolí obchody, restaurace a bary.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, TV místnost, 
restaurace, bar. Venku bazén s oddělenou 
částí pro děti, bar u bazénu, terasa na slunění, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ Přímo u písečné pláže s oblázky (doporučujeme 
obuv do vody). Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ ST: sprcha, WC, ložnice kombinovaná 
s obývací místností, klimatizace, kuchyňský kout, 
lednička, trezor za poplatek, telefon, TV/sat.,  
balkon nebo terasa. AP: viz ST, oddělená ložnice. 
AP2: viz ST, 2 oddělené ložnice.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu soft all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 
šipky, plážový volejbal. Za poplatek: biliár, masáže.
ZÁBAVA 1× týdně řecký večer s živou hudbou.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma, malé dětské 
hřiště, židličky v restauraci, malý dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA B (ccc)
INTERNET Zdarma: WiFi v rámci celého hotelu. 
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Seafront ccc
ŘECKO  KRÉTA  ADELIANOS KAMPOS

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

HHhh | HHHi | HHii | HHi | HH | Hii | Hi

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHHH | HHhi

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

HHHHHH | HHHHhi | HHHhii

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 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u pláže

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Rodinné prostředí

  Ubytování ve studiích  
a apartmá s kuchyňkou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.seafront-creta.com

PROGRAM SOFT  
ALL INCLUSIVE

  Snídaně a večeře formou bufetu

  Oběd formou snacku (sendvič, těstoviny,  
pizza, hot dog)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (12.00–21.00 hod.)

  Káva, čaj (12.00–21.00 hod.)

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

4,0TripAdvisor
96 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. 696–697

POLOHA Hotel cca 6 km od města Rethymnon 
(pravidelné autobusové spojení). V okolí 
několik obchodů, restaurací a taveren.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace, bar. Venku bazén, bar u bazénu, terasa 
na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž s oblázky cca 200 m 
od hotelu. Pro vstup do moře doporučujeme 
obuv. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
TV/sat., telefon, trezor, lednička, klimatizace, 
balkon nebo terasa. DRPV: viz DR, výhled na bazén. 
DRSVS: viz DRGV, prostornější, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel The Synthopia by Orion cccc
ŘECKO  KRÉTA  ADELIANOS KAMPOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00. hod.)

  Snack (10.00–18.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj, sušenky (16.30–17.30 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRGV | DRPV 

HH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRSVS 

HHH | HH

H dospělá osoba od 16 let

Pláž: písečnooblázková cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Transfer z letiště: cca 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pouze pro dospělé

  Dostupnost města Rethymnon

  All inclusive v ceně

  Hotel po celkové rekonstrukci

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.orionhotelcrete.com

NOVINKA

Pouze pro dospělé osoby

16+
3,5TripAdvisor

550 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. 696–697

POLOHA V letovisku Adelianos Kampos, cca 6 km 
od města Rethymnon. Vzdálenost od letiště v Heraklionu 
cca 80 km. V okolí obchody, restaurace, taverny.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, salonek, 
restaurace, bar, společenská místnost s TV, 
prádelna za poplatek (na vyžádání). Venku bazén 
s oddělenou částí pro děti, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž s oblázky přímo 
u hotelu. Pro vstup do moře doporučujeme 
obuv. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
telefon, trezor za poplatek, lednička, klimatizace, 
set na přípravu kávy a čaje, TV/sat., balkon 
nebo terasa. FR: viz DR, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: elektronické  
hry, kulečník, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Nákupní a zábavní možnosti, bary 
a restaurace v okolí hotelu, 1× týdně řecký večer.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek,  
WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Joan Beach cccc
ŘECKO  KRÉTA  ADELIANOS KAMPOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(11.00–23.00 hod.)

  Zmrzlina (11.30–12.30 a 15.30–17.30 hod.)

  Snack (11.30–12.30 a 16.00–17.00 hod.)

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

HHH | HHI | HH | HI | H

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

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh

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 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u pláže

  Vhodné pro rodinnou dovolenou

  Přátelská atmosféra

  Oblíbený hotel

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.joanbeach.com

3,5TripAdvisor
111 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. 696–697

POLOHA Cca 6 km od centra Rethymnon 
(pravidelné linkové spojení autobusem). V okolí 
několik restaurací, taveren a obchodů.
VYBAVENÍ Hlavní budova a několik vedlejších 
budov v zahradě. Vstupní hala s recepcí, televizní 
koutek, restaurace, bar. V zahradě bazén, brouzdaliště, 
terasa na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Přímo u dlouhé písečné pláže s oblázky 
(pro vstup do vody doporučujeme obuv). 
Lehátka a slunečníky za poplatek, bar.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, telefon, trezor za poplatek, 
lednička, TV/sat., balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 
výhled na moře. FR: viz DR, malá oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.  
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: biliár, 
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Občas je pořádán řecký večer a disko.
PRO DĚTI Dětské brouzdaliště a dětské hřiště,  
dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA B (ccc)
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Maravel Land ccc
ŘECKO  KRÉTA  ADELIANOS KAMPOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(11.00–22.00 hod.) 

  Snack (11.00–12.00 a 14.00–17.00 hod.)

  Odpolední svačina 

  Čaj, káva a bábovka (16.00–17.00 hod.)

  Zmrzlina (11.00–12.30 a 14.30–16.00 hod.)

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

HHH | HHi | HH | HII | Hi | H

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

HHHH | HHhi | HHh | Hhii

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 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pobyt až pro 2 děti zcela zdarma

  Možnost ubytování v rodinných 
pokojích

  Oblíbený hotel se stálou klientelou

  Rodinný hotel s přátelskou 
atmosférou přímo u pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.maravelland.gr

4,0TripAdvisor
81 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. 696–697

POLOHA V oblasti Adelianos Kampos cca 
7 km od historického centra Rethymnon 
a cca 80 km od letiště. V blízkém okolí 
taverny, bary, restaurace a obchody.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, TV místnost,  
restaurace, bar. Venku bazén, dětský bazén, 
bar u bazénu, terasa na slunění, lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Písečná pláž s oblázky cca 150 m od hotelu 
(přes pobřežní komunikaci). Doporučujeme obuv do vody. 
Lehátka a slunečníky za poplatek, osušky oproti kauci.
POKOJ DRS: koupelna (vysoušeč vlasů, župan), WC, 
klimatizace, trezor za poplatek, telefon, TV/sat.,  
hudební kanál, lednička, set na přípravu kávy a čaje, 
balkon nebo terasa. FR: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní 
tenis, tenis. Za poplatek: videohry, biliár.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma, dětské 
hřiště, židličky v restauraci, dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA B (ccc)
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.  
Za poplatek: internetový koutek v lobby,  
WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Solimar Dias cccd
ŘECKO  KRÉTA  ADELIANOS KAMPOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (10.30–23.00 hod.) 

  Lehké občerstvení  
(11.00–13.00 a 15.00–17.30 hod.)

  Odpolední káva a čaj se sušenkami  
(16.00–17.00 hod.)

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

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

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní služby a program  
all inclusive

  Klidná dovolená

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Příjemné prostředí s přátelskou 
atmosférou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.solimarhotels.gr

4,0TripAdvisor
330 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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex cca 6 kilometrů 
od města Rethymnon (pravidelné spojení linkovým 
autobusem), cca 80 km od letiště Heraklion. 
V okolí obchody, restauarace, taverny.
VYBAVENÍ Bazén, bar u bazénu (10.00–23.00 hod.), 
terasa na slunění, lehátka, osušky a slunečníky zdarma. 
K dispozici veškeré vybavení hotelu Grecotel Creta 
Palace cca 2 km od hotelu (zdarma hotelový autobus).
PLÁŽ Písečnooblázková pláž cca 500 m 
od hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
trezor, telefon, TV/sat., kuchyňský kout, balkon nebo 
terasa, v přízemí. DRX: viz DRS, pokoj v patře. 
FR: viz DRX, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ Kontinentální snídaně, 
možnost dokoupit večeře podávané v hotelu 
Grecotel Creta Palace (doprava zajištěna).
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal,  
plážový fotbal, stolní tenis (vše v hotelu Grecotel 
Creta Palace).
ZÁBAVA Večerní animační programy 
v hotelu Grecotel Creta Palace.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v rámci celého resortu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Grecotel Vila Oliva cccc
ŘECKO  KRÉTA  ADELIANOS KAMPOS

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ......................... DRS | DRX 

HHh | HHi | HH

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

Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Dostupnost města Rethymnon

  Klidná dovolená

  Výborná kombinace odpočinku 
s možností vyžití v sesterském 
hotelu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.vilaolivacrete.com

NOVINKA

4,5TripAdvisor
21 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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex přímo u pláže  
v klidné části letoviska Pigianos Kampos. Dobrá 
dostupnost oblíbeného města Rethymnon 
(pravidelné spojení linkovým autobusem).
VYBAVENÍ Hlavní budova a několik vedlejších budov, 
vstupní hala s recepcí, restaurace a několik restaurací 
à la carte, 8 barů. Venku 4 bazény s mořskou vodou, 
dětský bazén, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž s oblázky přímo u hotelu. Lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, sprchy, bar na pláži.
POKOJ DRXSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,  
župany), telefon, klimatizace, rádio, TV/sat., minibar 
za poplatek, trezor, set na přípravu kávy a čaje, 
při příletu voda, víno a koš ovoce, balkon nebo terasa, 
výhled na moře. DRSVS: viz DRXSV, prostornější. 
BGSV: viz DRSVS, bungalov. FR: viz DRXVS, 
opticky oddělená ložnice, výhled do zahrady. 
STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní 
tenis, plážový volejbal, jóga a pilates, tenis. 
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Večerní programy s živou hudbou a tancem.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětská postýlka 
zdarma, minikluby dle věkové kategorie, dětský 
bufet, hotelový obchod se zbožím pro kojence.
PRO HANDICAPOVANÉ K dispozici 
několik bezbariérových pokojů (na vyžádání 
dle konkrétních požadavků).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Grecotel White Palace ccccc
ŘECKO  KRÉTA  PIGIANOS KAMPOS

PROGRAM ULTRA  
ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
(výběr z několika restaurací)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.30–00.30 hod.)

  Občerstvení během dne

  Vstup do aquaparku v sesterském hotelu  
Club Marine Palace

  Káva, čaj a sušenky během dne

  Zmrzlina

WELLNESS & SPA
  Zdarma: fitness, relaxační místnost 

  Za poplatek: různé druhy masáží a zábalů, 
kosmetický salon, manikúra 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRXSV 

HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRSVS 

HHi | HH | HII | Hi

BUNGALOV  .................................................. BGSV 

HHi | HH | HII | Hi

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

HHii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Záruka kvalitních služeb hotelového 
řetězce Grecotel

  Hotel přímo na pláži

  Dostupnost města Rethymnon

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.grecotel.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. 696–697

4,5TripAdvisor
1 222 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SUPERIOR
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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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex ve stylu krétské 
vesnice na klidném místě na vyvýšenině 
cca 25 km od města Rethymnon.
VYBAVENÍ Hlavní budova a několik vedlejších budov, 
vstupní hala s recepcí, lobby bar, hlavní restaurace, 
několik restaurací à la carte (asijská, italská, řecká), 
minimarket, konferenční místnost. Venku několik 
bazénů (jeden s mořskou vodou, jeden s jacuzzi), 
dětské bazény, aquapark, terasa na slunění, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Menší písečná pláž u hotelu, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, sprchy.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., lednička, trezor, balkon nebo 
terasa. BGSS: viz DR, bungalov, strana k moři. 
FR: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, stolní 
tenis, plážový volejbal, šipky, aquapark, boccia, 
step aerobik. Za poplatek: lekce tenisu, vodní 
sporty na pláži, potápěčské centrum.
ZÁBAVA Denní animační programy pro děti 
a dospělé, večery s živou hudbou, show.
PRO DĚTI Dětský bazén, Greco Baby (0–3 roky), 
Grecoland Club (3–12 let), Grecoteens (13–17 let) – 
program od června do září. Dětská postýlka zdarma, 
dětské židličky. Na vyžádání nočník, kočárek 
a ohřívačka láhví.
PRO HANDICAPOVANÉ K dispozici několik 
pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty 
(na vyžádání dle konkrétních požadavků).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccd
INTERNET Zdarma: WiFi v rámci celého resortu. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Grecotel Marine Palace & Suites ccccd
ŘECKO  KRÉTA  PANORMO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu s nabídkou zdravé výživy 
a tradičních místních produktů, oběd a večeře 
formou bufetu

  Dětský bufet

  Cooking show, tematické večeře

  Možná rezervace v restauraci à la carte

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
(10.30–01.00 hod.)

  Občerstvení během dne

  Půlnoční snack (00.00–0.30 hod.) 

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: různé druhy kosmetických  
balíčků, masáží, zábalů, sauna, parní lázně, 
hammam, jacuzzi 

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi

BUNGALOV  .................................................. BGSS 

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi

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

HHii

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 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Aquapark

 Vynikající servis

  Výborné zázemí pro rodiny s dětmi

  Bohatý program all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.grecotel.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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

RODINNÝ POKOJ

4,5TripAdvisor
685 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. 696–697

Hotel Iberostar Creta Panorama & Mare ccccd
ŘECKO  KRÉTA  PANORMO / RETHYMNON

POLOHA Klidné místo na vyvýšenině nad 
2 písečnooblázkovými zálivy, cca 18 km východně 
od městečka Rethymnon (pravidelné linkové spojení) 
a cca 3 km od rybářské vesnice Panormo.
VYBAVENÍ 454 pokojů rozdělených mezi hlavní budovu 
a bungalovy v zahradě. Vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace, italská restaurace, snack bar, taverna, lobby 
bar, vnitřní bazén, konferenční místnost, minimarket. 
V zahradě 5 bazénů (z toho 3 s mořskou vodou), bazén 
pro děti, bar u bazénu, terasa na slunění, lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Písečná pláž s oblázky přímo u hotelu, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., hudební kanál, telefon,  
trezor za poplatek, lednička, balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. FRSV: viz DR, 
prostornější, výhled na moře. BG: viz DR, 
mimo hlavní budovu. BGSV: viz BG, výhled 
na moře. BGF: viz BG, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: volejbal, 
basketbal a další míčové hry, aerobik, minigolf, stolní 
tenis, fitnes. Za poplatek: 3 tenisové kurty, sauna, 
masáže, jacuzzi, biliár, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Denní animační programy pro děti 
i dospělé, občas řecký večer s živou hudbou.
PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub (pro děti 4–7 let),  
hlídání dětí za poplatek (na vyžádání), fun park,  
dětská postýlka zdarma.
PRO HANDICAPOVANÉ V hlavní budově 
na vyžádání k dispozici několik bezbariérových 
pokojů (dle konkrétních požadavků klienta).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc 

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích. 
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Brzká kontinentální snídaně, pozdní rozšířená 
kontinentální snídaně

  1× za pobyt možnost večeře v řecké taverně

  Občerstvení, zmrzlina (10.00–18.00 hod.)

  Odpolední káva a čaj

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní i mezinárodní výroby (10.00–01.00 hod.)

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

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi

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

HHHH | Hhh | Hhii | Hhi

BUNGALOV  ...........................................  BG | BGSV 

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi 

BUNGALOV  .................................................... BGF 

HHHH | HHHi | HHh | HHii | HHi 

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 75 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Bohaté sportovní vyžití

  Služby na vysoké úrovni a výborná 
kuchyně

  Oblíbený hotel se stálou klientelou

  Klidné okolí

  Bohaté zázemí pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.iberostar.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. 696–697

RODINNÝ BUNGALOV

4,5TripAdvisor
2 443 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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex nedaleko vesnice Panormo 
a cca 22 km od města Rethymnon (pravidelné spojení 
linkovým autobusem). Letiště Heraklion cca 55 km.
VYBAVENÍ Hlavní budova a několik vedlejších 
budov, vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace 
s terasou, restaurace à la carte (italská, polynéská 
a řecká taverna), lobby bar. Venku 3 bazény s mořskou 
vodou, dětský bazén, terasa na slunění, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Menší písečná pláž u hotelu. 
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, minibar za poplatek,  
set na přípravu kávy a čaje, trezor, TV/sat.,  
balkon nebo terasa. DRSS: viz DR, strana k moři.  
DRSP: viz DR, výhled do zahrady, sdílený bazén. 
DRSVSP: viz DRSP, výhled na moře. FRSV: viz DR, 
výhled na moře, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení oběda formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, fitness. 
PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, dětské hřiště,  
dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Royal Blue Resort & Spa ccccc
ŘECKO  KRÉTA  PANORMO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní bazén 

  Za poplatek: různé druhy masáží, kosmetických 
balíčků, sauna, parní lázně

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................. DRSP | DRSVSP 

HH

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

HHHH | HHhi | Hhh | 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 75 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  K dispozici pokoje se sdíleným 
nebo privátním bazénem

  Kvalitní služby a servis

  Pro náročné klienty

 Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.royalblueresort.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. 696–697

3,5TripAdvisor
996 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. 696–697

POLOHA Hotel v klidné oblasti cca 12 km 
východně od města Rethymnon (pravidelné linkové 
spojení) a cca 65 km od letiště Heraklion.
VYBAVENÍ 324 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
restaurace s terasou, lobby bar, konferenční 
místnost, minimarket. Venku bazén, dětský bazén 
(oba s mořskou vodou), bar u bazénu, terasa 
na slunění, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka 
a slunečníky za poplatek, osušky zdarma.
POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, trezor  
za poplatek, TV/sat., telefon, set na přípravu kávy  
a čaje, lednička, balkon nebo terasa. DRSS: viz DR, 
strana k moři. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, 
minigolf, stolní tenis, šipky, plážový volejbal.
ZÁBAVA Denní a večerní animační programy.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Creta Star cccc
ŘECKO  KRÉTA  SKALETA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Tematické večery

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

  Denní snack (10.00–18.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj, sušenky (16.00–18.00 hod.)

  Zmrzlina (10.00–18.00 hod.)

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

HHh | HH | H

H dospělá osoba od 17 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Transfer z letiště: cca 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s kvalitním servisem

  Klidná oblast

  Program all inclusive v ceně

  Dostupnost města Rethymnon

  Hotel jen pro dospělé

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.cretastar.gr

NOVINKA

17+

Pouze pro dospělé osoby
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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. 696–697

4,0TripAdvisor
644 hodnotících



68 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA Od centra Rethymnon cca 12 km  
(pravidelné autobusové spojení, zastávka  
přímo u hotelu). 
VYBAVENÍ Hlavní a vedlejší budova, 
recepce, TV místnost, bar a restaurace. 
Venku bazén, dětské brouzdaliště, terasa 
na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Cca 400 m od písečné pláže (přístup 
na pláž podchodem pod pobřežní komunikací). 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace (21. 5. – 30. 9. zdarma), TV/sat., 
lednička za poplatek, trezor za poplatek, balkon 
nebo terasa. FR: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis 
a tenis. Za poplatek: biliár a vodní sporty.
ZÁBAVA Občas řecký večer.
PRO DĚTI Dětské hřiště, dětská postýlka,  
brouzdaliště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA B (ccc)
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.  
Za poplatek: internetový koutek a WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Gortyna ccc
ŘECKO  KRÉTA  SKALETA / RETHYMNON

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, obědy a večeře formou bufetu 

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(11.00–22.00 hod.)

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

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

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

HHHH | HHhi | Hhh | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pro nenáročné klienty

  Cenově výhodná nabídka

  Ve vybraných termínech 
jednolůžkový pokoj  
bez příplatku

  Pobyt až pro 2 děti zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelgortyna.gr

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

2,5TripAdvisor
197 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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex na klidném místě na útesu 
cca 3 km od malé rybářské vesnice Aghia Pelagia.
VYBAVENÍ Hlavní budova a několika vedlejších 
budov, vstupní hala s recepcí, bar, hlavní restaurace 
s terasou, restaurace à la carte, snack bar, minimarket, 
konferenční místnost, kadeřnictví. Venku 2 bazény 
se slanou vodou (1 pouze pro dospělé), dětský 
bazén se slanou vodou, terasa na slunění, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž 100 m pod hotelem  
(přístup po schodech, možnost využití výtahu). 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DRSS: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., DVD/CD přehrávač za poplatek 
(na vyžádání), trezor, telefon, set na přípravu kávy a čaje, 
minibar (každý druhý den doplněna voda a nealkoholické 
nápoje), balkon nebo terasa. DRSP: viz DRSS, sdílený 
bazén. MSSV: viz DRSS, výhled na moře, ložnice v patře. 
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, fitness, šipky, 
aerobik, vodní pólo, volejbal, basketbal, stolní tenis. 
ZÁBAVA Animační program pro dospělé.
PRO DĚTI Dětský miniklub (4–10 let), dětský bazén, 
dětské hřiště, dětské židličky v restauraci, dětská 
postýlka zdarma, ohřívač láhví za poplatek, chůvička, 
mikrovlnná trouba.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Sea Side Resort & Spa ccccc
ŘECKO  KRÉTA  AGHIA PELAGIA

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

HHh | HHi | HH | HI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSP 

HHh | HHi | HH

MEZONET  ....................................................  MSSV 

HHhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  K dispozici pokoje se sdíleným 
nebo privátním bazénem

  Kvalitní služby a servis

  Klidná dovolená

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.chchotels-crete.com

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–11.00 hod.)

  Možnost večeře v čínské restauraci à la carte 
1× za pobyt (nutná rezervace)  

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

  Občerstvení zmrzlina (11.00–17.30 hod.) 

  Odpolední káva a čaj (15.00–17.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: 5 programů hydroterapie, vnitřní 
bazén, sauna, parní lázně, masáže, kosmetický  
a kadeřnický salon

4,0TripAdvisor
2 434 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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex ve svahu cca 
25 km západně od Heraklionu, cca 3 km 
od rybářské vesnice Aghia Pelagia (1,5 km 
pěšky). Nevhodné pro méně pohyblivé klienty.
VYBAVENÍ Recepce, konferenční místnost, místnost 
s TV/sat., hlavní restaurace, bar, řecká restaurace  
à la carte. Venku 2 bazény, dětský bazén, bar u bazénu, 
terasa na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž cca 150 m 
od hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DRSS: koupelna (vysoušeč vlasů), WC, 
klimatizace, minilednička, TV/sat., trezor za poplatek, 
telefon, balkon nebo terasa (vedlejší budova).  
DRSV: viz DRP, hlavní budova, výhled na moře.  
DRSVE: viz DRSV, prostornější. FRSV: viz DRSS,  
oddělená ložnice, bungalov, výhled na moře. 
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový kurt, 
volejbal, basketbal, fitness, stolní tenis. 
Za poplatek: sauna, turecké lázně, jacuzzi, 
masáže, vodní sporty na pláži, biliár.
ZÁBAVA Animační programy pro děti a dospělé.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma, místnost s videohrami.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA A (cccc)
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a u bazénu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Blue Bay cccc
ŘECKO  KRÉTA  AGHIA PELAGIA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

  Zmrzlina pro děti (10.00–18.00 hod.)

  Lehký snack (11.00–15.30 hod.)

  Odpolední káva, čaj a sušenky (15.30–17.30 hod.)

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

Hhi | Hh | HIi | Hi

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

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ..............................  DRSVE 

HHHH | HHhi | Hhh | HHii | Hhi | Hh

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

HHHH | HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s programem all inclusive

  Vhodné pro rodinnou dovolenou

  V klidné oblasti

  Bazén se skluzavkami

  Pobyt až pro 2 děti zcela zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bluebay.gr

4,5TripAdvisor
73 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. 696–697

POLOHA Cca 5 km západně od hlavního města 
Heraklion. V okolí obchody, restaurace, bary.
VYBAVENÍ Hotelový komplex tvořený 3 budovami, 
212 pokojů, vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 
lobby bar s venkovní terasou, TV místnost. Venku 
bazén, terasa na slunění, lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž cca 150 m od hotelu. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, 
minilednička, balkon nebo terasa. DRP: viz DRS, 
v přízemí. DRSVS: viz DRS, výhled na moře. 
FRS: viz DRS, prostornější. 
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: stolní tenis, 
šipky.
PRO DĚTI Dětské hřiště, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA A (cccc)
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích. 
Za poplatek: internetový koutek v lobby.

Hotel Marilena cccc
ŘECKO  KRÉTA  AMOUDARA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)

  Snack (10.00–17.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ............. DRS | DRP | DRSVS 

Hhh | Hhi | Hh | Hii | Hi

RODINNÝ POKOJ  ........................................... FRS 

HHHi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Dobrá poloha pro výlety

  Dostupnost centra Heraklionu

  Program all inclusive v ceně

  V blízkosti písečné pláže

  Cenově výhodná nabídka

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

PROMO POKOJE

3,0TripAdvisor
478 hodnotících
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Hotel Funtazie klub Fodele Beach & Waterpark Holiday Resort ccccc
ŘECKO  KRÉTA  FODELE

PROMO POKOJE

POLOHA 25 km západně od Heraklionu 
v oblasti Fodele. Vesnička Fodele s několika 
restauracemi a obchody 3 km, letovisko Agia 
Pelagia 7 km, zastávka autobusu 300 m (spojení 
s městy Heraklion a Rethymnon). Nemocnice 
v hlavním městě (25 km), letiště 30 km.
VYBAVENÍ Hlavní budova s výtahem a několik 
vedlejších budov ve svahu bez výtahu. Vstupní hala 
s recepcí, 3 restaurace (z toho 2 à la carte – nutná 
rezervace, za poplatek), bar, snack bar, konferenční 
místnost, TV místnost, obchod – supermarket, 
hlavní bazén, relaxační bazén, dětské brouzdaliště, 
bar u bazénu, lehátka a slunečníky zdarma, osušky 
zdarma (výměna za poplatek), terasa u bazénu, v horní 
části komplexu aquapark se 7 skluzavkami (dle věku 
a náročnosti, 10.30–18.00 hod.) a 6 bazény, lékař 
v dopoledních a odpoledních hodinách, kadeřník.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, při vstupu 
místy oblázky, u hotelu. Lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky zdarma (výměna za poplatek), 
sprchy, WC, bar na pláži, dětské hřiště.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., telefon, klimatizace, trezor za poplatek, 
lednice, balkon nebo terasa, velikost pokoje 21–25 m2. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. DRP: viz DR, mohou 
však být situovány v méně příznivé poloze.
DRSSF: viz DRSV, prostornější, umístěné ve spodní 
části hotelu blíže k pláži, budova s výtahem, minibar 
s nealkoholickými nápoji a pivem denně doplňován, 
set na přípravu kávy/čaje, velikost pokoje 28–32 m2.
DRSNS: viz DRSV, po rekonstrukci, velikost pokoje 25 m2. 
FRSUN: viz DRSNS bez výhledu na moře, opticky 
oddělená ložnice, velikost 34 m2. FRS: viz DR, 
ložnice jako oddělená místnost, 4 pevná lůžka, 
každá místnost má vlastní klimatizaci a TV, set 
na přípravu kávy/čaje, pokoj po rekonstrukci, velikost 
pokoje 32–38 m2. FRSU: viz FRS, 2 koupelny, 

prostornější, minibar s nealkoholickými nápoji a pivem 
denně doplňován, velikost pokoje 55–60 m2.
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 
fotbal, multifunkční hřiště, lukostřelba, fitness 
(osoby starší 18 let), tenis (1 hodina denně, 
osvětlení za poplatek), vodní pólo, aerobik, vodní 
sporty na pláži, plážový volejbal, mini golf
Za poplatek: sauna, masáže, 
biliár, vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma, dětská stolička 
v hlavní restauraci, dětský sladkovodní bazén, vodní 
atrakce pro nejmenší v hotelovém aquaparku.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v areálu 
hotelu, internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

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

HHi | HH | H

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

HH | HHi

DVOULŮŽKOVÝ / RODINNÝ POKOJ ....  DRSSF | FRS 

HHHI | HHH | HHIi | Hhi | HH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRSNS 

HHH | HHI | HH

RODINNÝ POKOJ  .......................................  FRSUN 

HHII | HHI | HH

RODINNÝ POKOJ SUITE  ...............................  FRSU 

HHHii | HHHi | HHH | HHIii | HHIi | HHI | HH

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 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Aquapark součástí hotelu

  Prostorné moderní rodinné pokoje

  Klidná poloha stranou rušnějších 
středisek

PROMO POKOJE

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.fodelebeach.gr

WELLNESS & SPA
  Moderní wellness centrum – masáže, salon krásy 
(za poplatek)
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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. 696–697

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–11.00 hod.)

  Brzká snídaně (05.00–07.00 hod.)

  Oběd formou bufetu včetně show cooking 
(12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu včetně show cooking 
(18.30–21.30 hod.)

  Pozdní večeře (21.30–23.00 hod.)

  Snack bar u bazénu (10.00–18.00 hod.)

  Odpolední káva a zákusky (16.30–17.30 hod.)

  Lobby bar (17.30–01.00 hod.), v ceně  
all inclusive do 23.00 hod.

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

4,5TripAdvisor
482 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SUN S VÝHLEDEM NA MOŘE (DRSNS)
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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. 696–697

POLOHA Hotel 4 km západně od hlavního města 
Heraklion, v okolí obchody, restaurace, taverny.
VYBAVENÍ 55 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
restaurace, TV místnost. Venku bazén, dětské 
brouzdaliště, terasa na slunění, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž cca 100 m. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, lednička, TV/sat., telefon, trezor 
za poplatek, rychlovarná konvice, telefon, balkon 
nebo terasa. FR: viz DR, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: vodní sporty 
na pláži.
ZÁBAVA Nákupní a zábavní možnosti v blízkém 
centru letoviska.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání),  
dětské brouzdaliště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Marirena ccc
ŘECKO  KRÉTA  AMOUDARA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně a večeře formou bufetu  
v hotelové restauraci

  Oběd formou menu v hotelové taverně

  Neomezená konzumace alkoholických 
a nealkoholických nápojů místní výroby 
(11.00–22.00 hod.)

 Odpolední káva, čaj,  sušenky (16.00–18.00 hod.)

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

HHHH | HHhi | HhH | HHii

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 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel v blízkosti pláže a centra

  Dostupnost hlavního města

  Možnost dokoupení all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.wwhm.eu

3,5TripAdvisor
251 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. 696–697

POLOHA V turistickém centru Amoudara cca 
6 km od centra Heraklionu (pravidelné autobusové 
spojení). V okolí obchody, restaurace, taverny.
VYBAVENÍ 136 pokojů rozdělených mezi hlavní 
a vedlejší budovu, recepce, restaurace, TV místnost, 
bar. Venku bazén, dětské brouzdaliště, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Písečná pláž u hotelu. Lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, lednička, set pro přípravu 
kávy a čaje, hudební kanál, trezor za poplatek, balkon 
nebo terasa. DRS: viz DR, moderně zařízené, láhev 
vína při příletu. DRSS: viz DR, boční výhled na moře. 
DRSSS: viz DRS, zrenovované, boční výhled na moře. 
FR: viz DR, prostornější, palanda pro děti.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 
pétangue, volejbal, aerobik, šipky, vodní pólo. 
Za poplatek: vodní sporty na pláži, biliár, masáže.
ZVLÁŠTNOSTI Vzhledem k poloze v postranní 
ulici je transfer z letiště cca 150 m od hotelu.
ZÁBAVA 6× týdně jednoduchý animační 
program, noční show, soutěže.
PRO DĚTI Dětský bazén, animační 
program a miniklub, dětské hřiště, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA A (cccc)
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.  
Za poplatek: internetový koutek v lobby,  
WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Neptuno Beach cccc
ŘECKO  KRÉTA  AMOUDARA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
místní výroby (10.30–23.00 hod.)

  2× týdně tematická večeře

  Snack (11.00–12.30 a 15.00–17.30 hod.)

  Káva, čaj a zákusek (16.00–17.00 hod.)

  Zmrzlina (10.30–19.30 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ....  DR | DRSS | DRS | DRSSS 

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi| H

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

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 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel se stálou klientelou

  Přímo na dlouhé písečné pláži

  Výhodná poloha pro výlety

  V okolí možnosti zábavy a nákupů

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.zeushotels.gr

4,5TripAdvisor
490 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ SUPERIOR
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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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex v zahradě cca 6 km 
západně od Heraklionu, v letovisku Amoudara, 
přímo na pláži. V okolí možnosti nákupů a zábavy.
VYBAVENÍ Hlavní budova  a bungalovy 
v krétském stylu. Vstupní hala s recepcí, restaurace 
s mezinárodní a řeckou kuchyní, taverna, italská 
restaurace à la carte, lobby bar, konferenční místnost. 
V zahradě 3 bazény, dětské brouzdaliště, terasa 
na slunění, lehátka, osušky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Přímo u písečné pláže. Lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma. Taverna na pláži.
POKOJ DR: koupelna (vysoušeč vlasů), WC, 
klimatizace, telefon, TV/sat., hudební kanál, trezor, 
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
DRSVPRE: viz DRSV, župany, set na přípravu  
kávy a čaje BG: viz DR, mimo hlavní budovu.  
BGPV: viz BG, výhled na bazén. BGS: viz BG, 
poloha v okolí bazénů a v blízkosti moře. 
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové kurty 
(osvětlení a výuka za poplatek), fitness, volejbal, šipky, 
stolní tenis, šlapadla, kánoe. Za poplatek: biliár, 
sauna, jacuzzi, parní lázně, masáže.
ZÁBAVA Animační programy a večery s živou hudbou.
PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, hřiště, 
miniklub, dětský bufet, hlídání dětí za poplatek 
(na vyžádání), dětská postýlka zdarma.
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání k dispozici  
několik bezbariérových BGS.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA A (cccc)
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Agapi Beach cccc
ŘECKO  KRÉTA  AMOUDARA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  1× za pobyt možnost večeře v řecké taverně  
nebo italské restauraci à la carte

  Čaj, káva, cappuccino, alkoholické 
a nealkoholické nápoje místní a mezinárodní 
výroby v taverně nebo v baru na pláži 
(11.00–17.30 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
v hlavním baru (17.00–01.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky  
(16.00–17.30 hod.)

  Zmrzlina 

  Pozdní večeře formou sendvičů  
(21.30–23.00 hod.)

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

Hh | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................  DRSV | DRSVPRE 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi

BUNGALOV  ..................................  BG | BGPV | BGS 

HHh | 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 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výborný servis a kuchyně

  Krásná písečná pláž přímo u hotelu

  K dispozici několik bezbariérových 
bungalovů

  Pro náročnější klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.agapibeach.gr
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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. 696–697

BUNGALOV

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

4,5TripAdvisor
761 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. 696–697

Mitsis Rinela Beach Resort & Spa ccccc
ŘECKO  KRÉTA  KOKKINI HANI

POLOHA Hotelový komplex na klidnějším 
místě nedaleko centra letoviska Kokkini Hani 
a cca 12 km od hlavního města Heraklion. 
V okolí několik obchodů, restaurací a taveren.
VYBAVENÍ Hlavní budova a několik vedlejších budov 
v zahradě, vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 
restaurace à la carte, lobby bar, minimarket. Venku 
několik bazénů se slanou vodou, bazény pro děti 
(jeden se skluzavkou), bar u bazénu. Terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Písečná pláž u hotelu. Lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci, bar u pláže.
POKOJ DR: koupelna (vysoušeč vlasů), WC, 
klimatizace, TV/sat., lednička, minibar (doplňován každý 
2. den), trezor za poplatek, telefon, balkon nebo terasa.  
DRSV: viz DR, výhled na moře. DRSF: viz DR,  
poloha nejblíže k moři. BGSV: viz DRSV, bungalov.  
FRPP: viz FR, privátní bazén FR: viz DR, ložnice  
oddělená posuvnými dveřmi.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, 
stolní tenis, plážový volejbal, půjčovna šlapadel. 
Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži, fitness.
ZÁBAVA Animační programy pro děti a dospělé.
PRO DĚTI Dětský bazén, bazén se skluzavkou, dětské 
menu, hřiště, miniklub (4–12 let), dětská postýlka.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby (low speed).  
Za poplatek: internetový koutek v lobby,  
WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
(10.00–24.00 hod.)

  Lehké občerstvení během dne, zmrzlina pro děti 
v baru u bazénu

  1× za pobyt možnost večeře v à la carte 
restauraci (nutná rezervace)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: vnitřní bazén, různé druhy masáží 
a zábalů, kosmetické balíčky

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

HHH | HHIi | HHi | HH | HIi | HI | H

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRPP 

HHHH | HHHI | HHh | Hhi | Hhii

BNGALOV  ..................................................... BGSV 

HHH | HHIi | HHi | HH | HIi | HI | H

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 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

 Bohaté zázemí pro rodiny s dětmi

 Oblíbený hotel se stálou klientelou

 Přímo u pláže

 Pobyt až pro 2 děti zdarma

  Lehátka a slunečníky na pláži 
zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mitsishotels.gr
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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. 696–697

4,5TripAdvisor
4 177 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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex přímo u pláže 
poblíž letoviska Gouves, cca 23 km od Heraklionu 
a cca 10 km od střediska Chersonissos.
VYBAVENÍ 212 luxusních pokojů, suite, 
bungalovů a vilek. Vstupní hala s recepcí, lobby 
bar, restaurace, několik dalších restaurací à la 
carte, několik barů, kadeřnictví, TV místnost, arkáda 
s obchody. Venku bazén ve tvaru laguny, hlavní 
bazén s mořskou vodou, dětský bazén, terasa 
na slunění, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, převlékárny, sprcha, 
1× denně minerální voda a ovoce k lehátku.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župany), 
telefon, klimatizace, rádio, TV/sat., DVD přehrávač, 
minibar za poplatek, trezor, set na přípravu kávy  
a čaje, při příletu voda, víno a koš ovoce, balkon  
nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.  
DRX: viz DR, prostornější, TV v koupelně. FR: viz DR, 
ložnice oddělena zatahovacími dveřmi. 
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost večeře v některé z restaurací à la carte
(nutná rezervace).
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, hřiště 
na minifotbal, plážový volejbal, stolní tenis, fitness, jóga 
a pilates. Za poplatek: golfová akademie, vodní sporty 
na pláži, potápěčské centrum v blízkosti, lektor tenisu.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel pořádá svatební 
obřady za poplatek (na vyžádání).
PRO DĚTI Dětský bazén, dětská postýlka 
zdarma, dětský bufet, 3 minikluby dle věkové 
kategorie, dětské menu v à la carte restauraci, 
hotelový obchod s nabídkou zboží pro kojence, 
hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 
několik bezbariérových pokojů.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Grecotel Amirandes ccccc
ŘECKO  KRÉTA  GOUVES

WELLNESS & SPA
  Elixír Alchemy Spa

  Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén, relaxační 
místnost, fitness, sauna 

  Za poplatek: různé druhy masáží a zábalů, 
kosmetický salon, manikúra

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

HH | Hi | H

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

HHi | HH | HIi | Hi

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

HHhi | Hhii

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 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Jeden z nejluxusnějších hotelů  
na Krétě

  Dovolená bez kompromisů

  Široká nabíka typů pokojů a vilek

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.grecotel.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. 696–697

4,5TripAdvisor
906 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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex nedaleko centra 
letoviska Kokkini Hani, cca 10 km od letiště Heraklion. 
V okolí několik obchodů, restaurací a taveren.
VYBAVENÍ 236 pokojů a bungalovů, vstupní  
hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace  
à la carte, lobby bar, minimarket, obchod se 
suvenýry. Venku bazén s mořskou vodou, dětský 
bazén s mořskou vodou, terasa na slunění, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. 
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma, bar na pláži.
POKOJ DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, 
set na přípravu kávy a čaje, DVD přehrávač, láhev 
vody při příletu, balkon nebo terasa. DRP: viz DR, 
bez výhledu na moře. BGSV: viz DR, bungalov.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový kurt, stolní 
tenis, šipky, plážový volejbal, fitness. Za poplatek: biliár, 
masáže, lekce tenisu, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Denní a večerní animační programy.
PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub (4–12 let), 
dětské hřiště, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Arina Beach cccc
ŘECKO  KRÉTA  KOKKINI HANI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Teplý a studený snack, zmrzlina  
(11.00–18.00 hod.)

  Neomezená konzumace alkoholických 
a nealkoholických nápojů místní výroby,  
káva, čaj (10.00–24.00 hod.)

  Káva, čaj, sušenky, koláče (16.30–17.30 hod.)

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

BUNGALOV  .................................................. BGSV 

HHH | 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 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive v ceně

  Hotel přímo u pláže

  Lehátka a slunečníky  
na pláži zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.arinabeach.gr

PROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
1 217 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. 696–697

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–11.00 hod.)

  Denní snack (11.00–17.30 hod.)

  Káva, čaj (15.00–17.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
(10.00–23.00 hod.)

POLOHA Hotel v klidné lokalitě v letovisku 
Analipsis cca 2 km od centra Chersonissos.
VYBAVENÍ 66 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
hlavní restaurace, restaurace à la carte, bar, TV 
místnost. Venku bazén, terasa na slunění, slunečníky, 
lehátka a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Malá písečnooblázková pláž přímo u hotelu.  
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma. 
Pro vstup do moře doporučujeme obuv. 
POKOJ DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů), 
klimatizace, minibar za poplatek, set na přípravu 
kávy a čaje, TV/sat., telefon, trezor, balkon nebo terasa. 
DRS: viz DR, prostornější. DRXSS: viz DRS, 
velká terasa s lehátky, strana k moři.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, sauna, 
parní lázně, fitness. Za poplatek: potápěčské centrum.
ZÁBAVA 3× týdně večer s živou hudbou.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na recepci 
a na pokojích. Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Elysium Boutique ccccc
ŘECKO  KRÉTA  ANALIPSIS

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

HH | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRS | DRXSS 

HH

H dospělá osoba od 16 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

 Možnost dokoupení all inclusive

 Dovolená bez dětí

  Oblíbený hotel v kategorii  
pro dospělé

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.elysium-beach.gr

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

Pouze pro dospělé osoby

16+
4,5TripAdvisor

488 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. 696–697

POLOHA Hotel cca 16 km od letiště, v letovisku 
Gouves, v okolí obchody, restaurace, taverny, 
centrum rušného letoviska Chersonissos cca 7 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
lobby bar, minimarket. Venku bazén s oddělenou 
částí pro děti, terasa na slunění, lehátka 
a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž u hotelu (oddělená jen místní 
komunikací). Lehátka a slunečníky zdarma, bar na pláži.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, trezor za poplatek, minilednička, 
TV/sat., telefon, balkon nebo terasa. DRG: viz DR, 
pod úrovní chodníku. FR: viz DR, prostornější.  
FRG: viz FR, pod úrovní chodníku. 
FR1: viz FR, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: masáže.
ZÁBAVA Občas zábavné večery.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Diogenys Blue Palace cccc
ŘECKO  KRÉTA  GOUVES

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední káva, čaj, zákusky

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (11.00–23.00 hod.)

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRG 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

RODINNÝ POKOJ  ....................................  FR | FRG 

HHHh | HHh | HHHI | HHII

RODINNÝ POKOJ  ...........................................  FR1 

HHhhh | Hhhhi | Hhhh | Hhiii | Hhhii | Hhhi

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 25 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha pro výlety

  Rodinná atmosféra

  Cenově výhodná nabídka

  Pobyt až pro 2 děti zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.diogenysbluepalace.com

4,0TripAdvisor
427 hodnotících



85

K
R

ÉT
A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA Cca 2 km od vesnice Gouves a cca 5 km 
od centra Chersonissos (možnost autobusového 
spojení). V blízkosti hotelu minimarket, nejbližší 
centrum s několika tavernami cca 500 m.
VYBAVENÍ Hlavní budova a několik vedlejších budov. 
Vstupní hala s recepcí, výtah (pouze ve vedlejší budově), 
TV místnost, bar a restaurace. Venku zahrada, bazén, 
dětské brouzdaliště, terasa na slunění, lehátka 
a slunečníky zdarma, bar u bazénu, dětské hřiště.
PLÁŽ Cca 600 m od písečné pláže s oblázky (pro 
vstup do moře doporučujeme obuv), lehátka a slunečníky 
za poplatek, 2× denně hotelový autobus na pláž.
POKOJ DR/DRP: koupelna/WC, fén na vyžádání 
na recepci klimatizace za poplatek, telefon, trezor 
za poplatek, lednička, balkon nebo terasa. DRS: viz DR,   
prostornější, TV, ve vedlejší budově.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.  
Za poplatek: biliár.
ZÁBAVA Občas barbecue a řecký večer.
PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, hřiště, dětská 
postýlka, hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA B (ccc)
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Despo ccc
ŘECKO  KRÉTA  GOUVES

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (11.00–23.00 hod.)

  Zmrzlina pro děti (15.00–18.00 hod.)

  Koláče, sušenky, lehký snack (15.00–18.00 hod.)

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

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

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

Hhh | Hhi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 600 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s rodinnou atmosférou

  Klidná dovolená

  Ve vybraných termínech 
jednolůžkový pokoj bez příplatku

  Cenově výhodná nabídka

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SUPERIOR

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

PROMO POKOJE

3,5TripAdvisor
645 hodnotících



86 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA U písečné pláže a plážové promenády 
v menším letovisku Kato Gouves mezi letovisky 
Chersonissos a Agios Nikolaos. Centrum 
(supermarket, několik obchodů, lékárna) je 
vzdáleno cca 500 m, rušné letovisko Chersonissos 
cca 7 km. Letiště Heraklion 15 km.
VYBAVENÍ 306 moderních pokojů a 90 bungalovů 
umístěných v několika 3–4podlažních budovách 
a dvoupodlažních bungalovech v okolí bazénů 
v zahradě. Hlavní budova se vstupní halou s recepcí, 
hlavní restaurace, restaurace à la carte, několik 
barů, supermarket, společenská místnost, vnitřní 
bazén. Prostorná zahrada, 2 bazény pro dospělé 
s mořskou vodou, 1 dětský bazén s vodním splash pro 
menší děti, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, 
osušky oproti kauci, amfiteátr, hřiště, kostelík.
PLÁŽ Písečná pláž je od hotelu oddělena 
pouze přímořskou promenádou. Lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), centrální 
klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, set pro přípravu 
kávy a čaje, trezor zdarma, balkon nebo terasa, velikost 
pokoje 22m2. DRSV: viz DR, výhled na moře, velikost 
pokoje 26–29 m2. FR: viz DR, palanda, velikost  
pokoje 28 m2. BG: viz DR, individuální klimatizace.  
FR2: viz 2 DR, propojené dveřmi, velikost pokoje 44 m2.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, minigolf, 
stolní tenis, tenis (vybavení za poplatek), lukostřelba, 
aerobik, sportovní aktivity v rámci animačních 
programů. Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Animační programy pro děti a dospělé.
PRO DĚTI Dětská postýlka, dětský bazén, 
miniklub, hřiště, vodní splash pro menší děti.
PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje pokoji  
pro handicapované (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

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

HHH | HHI | Hh | H 

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

HHH | HHII | Hhi | Hh

RODINNÝ POKOJ  ...........................................  FR2 

HHHH | HHHI | HHH | HHII | Hhi | Hh

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

HHH | HHII | Hhi | Hh

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

  Výhodná poloha

  Vodní splash pro menší děti

  Kvalitní služby známého řetězce 
Sunconnect

Hotel Funtazie klub Sunconnect Marina Beach cccc
ŘECKO  KRÉTA  KATO GOUVES

NOVINKA

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.zeushotels.gr

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.15–10.15 hod.)

  Pozdní snídaně kontinentální (10.15–11.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Občerstvení formou snacku  
(10.30–12.30 a 14.30–16.30 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
(10.00–24.00 hod.)

  Možnost večeře v restauracích à la carte  
(1× za týden, nutná rezervace)

WELLNESS & SPA
  Spa centrum

  Zdarma: vnitřní bazén

  Za poplatek: sauna, různé druhy masáží, 
hammam 
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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. 696–697

4,0TripAdvisor
1 364 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ S VÝHLEDEM NA MOŘE (DRSV)
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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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex cca 18 km 
od Heraklionu. V okolí obchody, restaurace, bary.
VYBAVENÍ Hlavní budova a několik vedlejších budov, 
vstupní hala s recepcí, restaurace, minimarket, vnitřní 
bazén. Venku 2 bazény, dětský bazén, bar u bazénu, 
terasa na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž cca 600 m od hotelu. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek,  
minilednička, balkon nebo terasa. DRS: viz DR, 
prostornější. FR: viz DR, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
stolní tenis. Za poplatek: biliár, sauna.
ZÁBAVA Denní animační programy pro 
děti a dospělé, večery s živou hudbou.
PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, dětské hřiště, 
židličky v restauraci, dětská postýlka zdarma.
PRO HANDICAPOVANÉ Hotel má k dispozici 
několik bezbariérových pokojů (vždy na vyžádání, 
dle konkrétních požadavků klienta).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA A (cccc)
INTERNET Za poplatek: internetový koutek 
v lobby, WiFi v lobby a WLAN na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Lavris & Spa cccc
ŘECKO  KRÉTA  GOUVES

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

HHh | HHi | HH | Hii | Hi

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

HHhhh | HHHHi | HHHH | HHHii | HHHi | HHH

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 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka v dané 
kategorii

  Výhodná poloha pro výlety do okolí

  Možnost dokoupení all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.lavrishotels.com

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Občerstvení (11.00–12.30 a 16.00–18.00 hod.)

  Zmrzlina, sušenky (16.00–18.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
místní výroby (11.00–23.00 hod.)

4,0TripAdvisor
398 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

RODINNÝ 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. 696–697

POLOHA Hotel na klidném místě na okraji vesnice 
Analipsis. Rušné centrum letoviska Chersonissos cca 4 km.
VYBAVENÍ Hlavní budova a několik vedlejších budov. 
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace 
à la carte, bar, obchod se suvenýry. V zahradě bazén, 
dětský bazén se skluzavkami, terasa na slunění, 
lehátka a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Malá hotelová písečná pláž, lehátka 
a slunečníky zdarma. Větší, veřejná pláž cca 
150 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna (vysoušeč vlasů), WC, 
klimatizace (15. 6. – 15. 9.), TV/sat., trezor 
za poplatek, balkon nebo terasa. SUPP: viz DR, 
privátní bazén. FR: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, stolní tenis, 
volejbal, basketbal, šipky. Za poplatek: kulečník, 
masáže, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Animační program pro děti i dospělé.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma, dětský 
bazén se skluzavkami, miniklub, dětské hřiště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA De Luxe (ccccc)
INTERNET Zdarma: WiFi v rámci celého resortu. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Stella Palace ccccc
ŘECKO  KRÉTA  ANALIPSIS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)

  Občerstvení během dne, zmrzlina

  Odpolední káva a čaj

  1× za pobyt možnost večeře v restauraci  
à la carte (nutná rezervace)

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

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

SUITE  ...........................................................  SUPP 

HH

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

HHHH | HHhi | Hhh | Hhii | Hhi

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 35 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Součástí komplexu miniaquapark 
pro děti

  Oblíbený hotel se stálou klientelou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.stellapalace.gr

4,5TripAdvisor
2 174 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. 696–697

POLOHA Hotel v klidnější lokalitě cca 30 km 
od letiště Heraklion, cca 10 km od rušného 
letoviska Chersonissos s množstvím zábavy.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace,  
bar, restaurace à la carte, minimarket, TV místnost. 
V zahradě bazén, terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Píšečnooblázková pláž cca 300 m od hotelu.  
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, TV/sat., rádio, kuchyňský 
kout s ledničkou, trezor za poplatek, balkon 
nebo terasa. AP: viz DR, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: vodní sporty 
na pláži.
ZÁBAVA Nákupní a zábavní možnosti 
v blízkém centru letoviska.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 
dětský bazén, dětské hřiště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.

Hotel Anna Maria Village ccc
ŘECKO  KRÉTA  ANISSARAS

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

HH | Hi | H

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHHH | HHhi | HhH | Hh | Hhi | Hh 

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V klidném prostředí v blízkosti pláže

  Ubytování v apartmá a studiích

  Rodinná atmosféra

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.annamariavilllage.gr

4,5TripAdvisor
176 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. 696–697

POLOHA Hotel v klidné poloze na okraji vesnice Analipsis. 
Rušné centrum letoviska Chersonissos cca 4 km.
VYBAVENÍ Hlavní budova a několik vedlejších 2patrových 
budov, vstupní hala s recepcí, restaurace, lobby bar, TV 
místnost, minimarket. V zahradě 2 bazény pro dospělé, 
3 bazény pro děti (z toho jeden s atrakcemi pro děti), bar 
u bazénu, terasa na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Malá hotelová písečná pláž, lehátka 
a slunečníky zdarma. Větší, veřejná pláž cca 
150 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna (vysoušeč vlasů), 
WC, klimatizace, lednička (na vyžádání), trezor 
za poplatek, TV/sat., telefon a balkon. DRS: viz 
DR, novější nábytek. FR: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, 
basketbal, fotbalové hřiště, plážový volejbal, 
badminton. Za poplatek: masáže.
ZÁBAVA Animační program pro děti 
i dospělé. Zábavné večery s živou hudbou.
PRO DĚTI Miniklub, dětské hřiště, dětská 
postýlka zdarma, bazén se skluzavkami.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA B (ccc)
INTERNET Za poplatek: WiFi v hlavní budově,  
internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Stella Village cccc
ŘECKO  KRÉTA  ANALIPSIS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Zmrzlina, káva a čaj

  Odpolední snack (13.00–17.00 hod.)

  Odpolední káva a čaj (13.00–17.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)

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

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi

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

HH

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

HHHH | HHhi | Hhh | Hhii | Hhi 

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 35 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Lehátka a slunečníky  
na pláži zdarma

  Miniaquapark pro děti

  Klidná dovolená

  Vhodné pro rodinnou dovolenou – 
pobyt až pro 2 děti zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.stellavillage.gr

4,0TripAdvisor
1 065 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. 696–697

POLOHA Hotel na klidném místě na okraji 
vesnice Analipsis, cca 4 km od rušného centra 
Chersonissos, letiště Heraklion cca 19 km.
VYBAVENÍ 172 pokojů, hlavní budova a několik 
vedlejších budov, vstupní hala s recepcí, lobby bar, 
hlavní restaurace, několik restaurací à la carte. Venku 
bazén ve tvaru laguny, terasa na slunění s lehátky, 
slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu. 
PLÁŽ Písečná pláž cca 250 m od hotelu. 
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ DRX: WC/koupelna (vysoušeč vlasů,  
župany a pantofle), klimatizace, minibar za poplatek,  
TV/sat., trezor, telefon, set na přípravu kávy 
a čaje, kávovar, balkon, hlavní budova, 
výhled na bazén. DRXSP: viz DRX, sdílený 
bazén, terasa nad bazénem s lehátky.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, plážový 
volejbal, minifotbal, basketbal, zumba, aerobik, 
jóga, pilates.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém resortu. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Stella Island ccccc
ŘECKO  KRÉTA  ANALIPSIS

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: různé druhy masáží,  
kosmetických balíčků, vnitřní bazén, jacuzzi, 
hammam, sauna

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRX | DRXSP 

HH

H dospělá osoba od 15 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel jen pro dospělé osoby

  Pokoje se sdíleným nebo privátním 
bazénem

  Pro náročné klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.stellaisland.gr

Pláž: písečná cca 250 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

Pouze pro dospělé osoby

15+

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  1× za pobyt možnost večeře v à la carte 
restauraci (nutná rezervace)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní i mezinárodní výroby (10.00–23.00 hod.)
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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. 696–697

5,0TripAdvisor
364 hodnotících



94 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

Hotel Funtazie klub Lyttos Beach ccccd
ŘECKO  KRÉTA  CHERSONISSOS

PROMO POKOJE

POLOHA Přímo u moře v udržované vzrostlé 
zahradě cca 5 km od Chersonissos. Nejbližší nákupní 
a zábavnÍ možnosti ve středisku Chersonissos. 
Nemocnice v hlavním městě (30 km), aquapark 
Anopolis cca 12 km, golfové hřiště (18 jamek) 5 km.
VYBAVENÍ Rozlehlý komplex s několika budovami, 
hlavní budova se vstupní halou a recepcí, bankomat, 
hlavní restaurace, taverna, bary, obchod se suvenýry/
supermarket, TV místnost, lékař v určených hodinách. 
V rozlehlé zahradě hlavní bazén, relaxační bazén, dětský 
bazén s vodními atrakcemi a skluzavkami pro menší děti, 
bazén s tobogany pro starší děti, bar u bazénu, terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, dětské 
hřiště, amfiteátr, taverna Barbas (večeře, nutná rezervace).
PLÁŽ Písečná pláž při vstupu oblázky, přístupná 
přes pěší promenádu. Lehátka, slunečníky 
zdarma a osušky oproti kauci, sprchy.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek, set 
na přípravu kávy a čaje, lednička, balkon nebo terasa, 
velikost pokoje 23 m2. DRP: viz DR, mohou však být 
situovány v méně příznivé poloze, velikost pokoje  
23 m2. DRSV: viz DR, výhled na moře, velikost 
pokoje 23 m2. FR: viz DR, místnost opticky oddělená 
zatahovacími dveřmi, velikost pokoje 29 m2.  
FRSV: viz FR, výhled na moře. JSSF: viz DR, poblíž 
moře, velikost pokoje 23 m2. JSSFPP: viz JSSF 
privátní bazén, velikost pokoje 25 m2. JSSFSP: viz 
JSSFPP, sdílený bazén. FR2OP: viz DR, 2 ložnice 
průchodné, mikrovlnná trouba, 2 koupelny, 2× TV, 
velikost pokoje 35 m2. FR2OPSV: viz FR2OP, výhled 
na moře. SUSFSP: viz FR2OPSU, sdílený bazén, velikost 
pokoje 40 m2. FR3S: viz FR2OP, 3 oddělené ložnice 
bez dveří a mikrovlnné trouby, 2 koupelny, velikost 
pokoje 80 m2. Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive. no Možnost bezlepkové stravy.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 
hřiště na basketbal, volejbal, minifotbal, fitness, šipky, 
badminton, aerobik. Za poplatek: 15 tenisových 
kurtů, výuka tenisu hotelovým trenérem, 
biliár, golfové tréninkové hřiště.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma, dětská stolička 
v hlavní restauraci, dětský oddělený sladkovodní 
bazén se skluzavkami a prolézačkami pro nejmenší.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Diners Club.

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

  Pozdní snídaně (10.00–11.00 hod.)

  Obědy formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Snack v pool baru včetně zmrzliny  
(11.00–17.00 hod.)

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

WELLNESS & SPA
  Moderní wellness centrum Spa Aphrodite – 
sauna (zdarma), masáže, salon krásy  

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

HHH | HHI | Hh | Hi 
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSV 

HHH | HHI | Hh 
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ / JUNIOR SUITE  DRP | JSSF 

HH
SUITE / JUNIOR SUITE  ...  SUSFSP | JSSFPP | JSSFSP 

HHhi | HHh | HHii | HHi | HH 
RODINNÝ POKOJ .................................... FR | FRSV 

HHhh | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh
RODINNÝ POKOJ  .........................................  FRS3 

HHHHHI | HHhhh | HHhhii | HHhhi | HHhh | HHhiii |  
HHHii | HHhi | Hhh | HHiiii | HHiii | HHii | HHi | HH
RODINNÝ POKOJ  ........................ FR2OP | FR2OPSV 

HHHH | HHhii | HHhi | HHh | HHiii | 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 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Bohatá nabídka atrakcí pro děti

  Pro sportovně založené klienty

  Pro rodiny až se 4 dětmi

  Široký výběr typů pokojů

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.lyttosbeach.gr
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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. 696–697

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. 696–697

PROMO POKOJE

Hotel Mitsis Laguna Resort & Spa ccccc
ŘECKO  KRÉTA  ANISSARAS

POLOHA Hotelový komplex v klidné oblasti 
cca 3 km od centra Chersonissos a cca 
25 km od hlavního města Heraklion.
VYBAVENÍ 342 pokojů a bungalovů rozdělených 
mezi hlavní a několik vedlejších budov. Vstupní hala 
s recepcí, výtah v hlavní budově, hlavní restaurace, 
několik dalších restaurací à la carte (sushi, italská, 
tradiční řecká, mexická, asijská), několik barů, TV 
místnost, moderně vybavená konferenční místnost. 
Venku 5 bazénů s mořskou vodou (z toho 1 bazén se 
skluzavkou), dětský bazén, terasa na slunění, lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.
PLÁŽ Hotel přímo u písečné pláže s oblázky (oddělen 
příjezdovou komunikací), lehátka a slunečníky zdarma, 
osušky oproti kauci. Do vody doporučujeme obuv.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., hudební kanál, minibar, 
trezor, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled 
na moře. BG: viz DR, patrové budovy v zahradě. 
BGSV: viz BG, výhled na moře. BGF: viz BG, 
ložnice oddělená posuvnými dveřmi. 
BGFSP: viz BGF, sdílený bazén
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový kurt, 
plážový volejbal, fitness, stolní tenis, šipky, biliár, stolní 
fotbal, aerobik, nemotorizované vodní sporty na pláži. 
Za poplatek: vodní sporty na pláži, videohry.
ZÁBAVA Animační programy pro 
děti i dospělé, večerní show.
PRO DĚTI Dětský bazén se skluzavkou, hřiště, 
miniklub, dětské disko, dětská postýlka zdarma 
(na vyžádání), dětské menu v restauraci.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA De Luxe (ccccc)
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Brzká a pozdní kontinentální snídaně  
(06.00–07.15 a 10.00–10.30 hod.) 

  Snídaně formou bufetu (07.15–10.00 hod.) 

  Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.) 

  Večeře formou bufetu (19.00–21.30 hod.) 

  Lehké občerstvení (10.00–23.00 hod.) 

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–01.00 hod.) 

  Možnost oběda nebo večeře v některé  
z à la carte restaurací (nutná rezervace)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: thalassoterapie, vnitřní bazén 
s mořskou vodou, různé druhy masáží, zábalů, 
péče o tělo a obličej, manikúra, kosmetický salon, 
kadeřnictví, hammam, shiatsu 

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

BUNGALOV  ...........................................  BG | BGSV 

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi

BUNGALOV  ........................................ BGF | BGFSP 

HHHH | HHhi | Hhii

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 35 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Služby a servis na vysoké úrovni 

  Uspokojí i náročné klienty

  Bohaté vyžití pro rodiny s dětmi

  Výborná kuchyně a nadstandardní 
all inclusive

  Bohaté sportovní zázemí

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mitsishotels.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. 696–697

4,5TripAdvisor
2 636 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. 696–697

Hotel Aldemar Knossos Royal ccccc
ŘECKO  KRÉTA  ANISSARAS

POLOHA Hotelový komplex v klidné poloze přímo 
u dlouhé písečnooblázkové pláže, cca 2,5 km 
od letoviska Chersonissos s mnoha možnostmi 
nákupů a zábavy a cca 25 km od Heraklionu.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, společenská 
a konferenční místnost, restaurace s terasou, rybí 
restaurace, taverna, pizzerie, několik barů, pasáž 
s obchody, minimarket, kadeřnictví, vnitřní bazén. 
Venku několik bazénů, terasy na slunění, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž  přímo u hotelu. 
Lehátka a slunečníky zdarma, osušky oproti 
kauci. Pro vstup do vody doporučujeme obuv.
POKOJ DR: kouplena/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., trezor (na vyžádání),  
minibar za poplatek, lednička, balkon  
nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.  
DRSF: viz DRSV, přední řada u moře, set 
na přípravu kávy a čaje. FR: viz DR, oddělená 
ložnice, set na přípravu kávy a čaje.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu, 
vybrané hlavní jídlo je servírováno u stolu (výběr 
z menu, včetně vegetariánských a dietních jídel),
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, 
stolní tenis, fitness, aerobik, plážový volejbal. 
Za poplatek: tenisová škola, škola potápění, 
squash, sauna, jacuzzi, biliár, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Zábavné večerní programy, večery 
s živou hudbou, lekce tancování, cooking show.
PRO DĚTI Několik bazénů pro děti (1 se skluzavkou), 
dětská postýlka zdarma, dětské hřiště, miniklub, dětské 
menu v restauraci, animační program pro děti.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA De Luxe (ccccc)
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (10.30–24.00 hod.)

  Teplé a studené občerstvení během dne

  Káva, čaj, capuccino, koláče a sušenky

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...........  DRGV | DRSV | DRSF 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi

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

Hhii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodný pro rodiny s dětmi

  Pláž přímo u hotelu

  Bohaté sportovní vyžití

  Široká nabídka typů ubytování

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.aldemarhotels.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. 696–697

4,5TripAdvisor
2 822 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. 696–697

Hotel Star Beach Village cccc
ŘECKO  KRÉTA  CHERSONISSOS

POLOHA Cca 25 km od letiště Heraklion a cca 1,5 km 
od centra Chersonissos (pravidelné autobusové spojení).
VYBAVENÍ 214 pokojů rozdělených mezi hlavní 
budovu a několik vedlejších budov v zahradě. Vstupní 
hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace à la carte, 
bar, místnost s TV/sat., minimarket. Venku bazén 
s jacuzzi, bazén pro děti, terasa na slunění, lehátka 
a slunečníky zdarma, aquapark Star Beach Water Park.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu (přes pobřežní 
promenádu). Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ DR: koupelna (vysoušeč vlasů), 
WC, klimatizace, trezor, telefon, TV/sat., 
hudební kanál, lednička, malý kuchyňský kout 
s rychlovarnou konvicí, balkon. FR: viz DR, 
oddělená ložnice. FRS: viz FR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
basketbal, vstup do aquaparku, hřiště na minifotbal. 
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Denní animační programy, 
1× týdně řecký večer s živou hudbou, 
2× týdně párty ve Star Beach Water Park.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětská 
postýlka, hřiště, miniklub.
PRO HANDICAPOVANÉ K dispozici 
5 bezbariérových pokojů
OFICIÁLNÍ TŘÍDA A (cccc)
INTERNET Zdarma: internetový koutek v lobby,  
WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehké občerstvení (10.00–18.00 hod.)

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

  Odpolední káva, čaj a zákusky

WELLNESS & SPA
  Různé druhy masáží, zábalů, kosmetický salon, 
aromaterapie, relaxační terapie 

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

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

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

HHHHii | HHhiii | Hhiiii

RODINNÝ POKOJ  ........................................... FRS 

HHHHHi | HHHhii | HHhiii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vstup do aquaparku v ceně

  Bohaté vyžití pro děti i dospělé

  Nově all inclusive v ceně

  Pěkná písečná pláž přímo u hotelu

  Vhodné pro všechny aktivně 
založené klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.starbeachvillage.gr
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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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

RODINNÝ POKOJ

4,0TripAdvisor
926 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. 696–697

POLOHA Rozsáhlý nově postavený 
hotelový komplex cca 25 km od Heraklionu 
a cca 2 km od letoviska Chersonissos.
VYBAVENÍ 112 suite a vil, většinou s privátním 
bazénem, vstupní hala s recepcí, občerstvení při příletu, 
lobby bar, hlavní restaurace, 2 restaurace à la carte. 
Venku 2 bazény s mořskou vodou, terasa na slunění, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar na pláži.
POKOJ JSPP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župany 
a pantofle), klimatizace, minibar za poplatek, TV/sat., 
trezor, telefon, set na přípravu kávy a čaje, Nespresso, 
denně doplňována voda, terasa, privátní bazén. 
Na vyžádání další typy suite a vilek.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 
večeře výběr z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, plážový 
volejbal, minifotbal (vše ve vedlejším sesterském hotelu 
Nana Beach). Za poplatek: potápěčské centrum.
ZÁBAVA Večery s živou hudbou.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání),  
dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Nana Princess ccccc
ŘECKO  KRÉTA  CHERSONISSOS

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: různé druhy kosmetických 
balíčků, masáže, vnitřní bazén, parní lázně, 
hammam, sauna 

JUNIOR SUITE  ..............................................  JSPP 

HHh | 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 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově otevřený hotel

  Dostupnost letoviska Chersonissos

  Ubytování s privátním bazénem

  Široká nabídka typů suite

  Pro náročné klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.nanaprincess.gr
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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. 696–697

5,0TripAdvisor
50 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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex 24 km od letiště Heraklion, 
2 km od centra Chersonissos a 900 m od pláže.
VYBAVENÍ 275 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
hlavní restaurace, à la carte restaurace, snack bar, 
lobby bar, minimarket, konferenční místnost. Venku 
3 bazény, dětský bazén, vodní park se 4 skluzavkami 
a línou řekou, terasa na slunění, lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž cca 900 m (hotelová 
doprava zdarma), lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župany, 
pantofle), klimatizace, telefon, minilednička, TV/sat., 
telefon, trezor za poplatek, set na přípravu kávy a čaje 
(denně doplňován), láhev vína a koš ovoce po příletu, 
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
FR: viz DR, oddělená ložnice. FRSV: viz FR, výhled 
na moře. SUSV: viz DR, oddělená ložnice, výhled 
na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: hřiště na minifotbal, 
stolní tenis, fitness, šipky. Za poplatek: biliár, videohry, 
vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 
miniklub, dětský bazén, dětské hřiště, aquapark.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v rámci celého resortu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Smartline Village Resort & Waterpark cccc
ŘECKO  KRÉTA  CHERSONISSOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  1× za pobyt návštěva à la carte restaurace 
(nutná rezervace)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)

  Snack a zmrzlina (15.00–17.30 hod.)

  Odpolední káva, čaj, sušenky (16.00–17.00 hod.)

  Občerstvení pro děti v Paradise baru 
(10.00–17.30 hod.)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: různé druhy masáží, zábalů, 
kosmetických balíčků 

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSV 

HHHH | HHhi | Hhii

SUITE  ...........................................................  SUSV 

HHH | HHi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečnooblázková cca 900 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Součástí resortu aquapark

  Pobyt až pro 2 děti zdarma

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Program all inclusive v ceně

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.zeushotels.gr

NOVINKA

U NÁS
EXKLUZIVNĚ
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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. 696–697

4,0TripAdvisor
1 358 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. 696–697

POLOHA Na vyvýšenině cca 2,5 km od centra 
Chersonissos s mnoha restauracemi, bary a obchody 
(pravidelné autobusové spojení, zastávka cca 200 m 
od hotelu). aquapark Star Beach nedaleko.
VYBAVENÍ 190 pokojů rozdělených mezi hlavní 
budovu a několik vedlejších budov v zahradě. Vstupní hala 
s recepcí, možnost pronájmu trezoru za poplatek, hlavní 
restaurace, společenská místnost s TV, bar. V zahradě 
bazén s mořskou vodou, dětské brouzdaliště, terasa 
na slunění, lehátka a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž s oblázky cca 450 m 
od hotelu (podchodem pod pobřežní komunikací). 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR/DRP: koupelna (vysoušeč vlasů), 
WC, klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, 
balkon. FR: viz DR, oddělená ložnice. 
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, 
stolní tenis, fitness. Za poplatek: vodní 
sporty na pláži, jacuzzi, masáže, biliár.
PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, 
dětské hřiště, dětská postýlka.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA A (cccc)
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Semiramis cccc
ŘECKO  KRÉTA  CHERSONISSOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehké občerstvení (14.00–17.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (11.00–23.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky (17.00–18.00 hod.)

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

Hhi | Hh | Hii | Hi | H

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

HHhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 450 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti centra Chersonissos – 
možnost zábavy a nákupů

  Aquapark Star Beach v blízkosti

  Oblíbený hotel s cenově výhodnou 
nabídkou

  Pobyt až pro 2 děti zdarma

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.semiramis-oceanis.gr

3,0TripAdvisor
456 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. 696–697

POLOHA Rozsáhlý hotelový komplex 
v zahradě cca 25 km východně od Heraklionu 
a cca 2 km od letoviska Chersonissos.
VYBAVENÍ Hlavní budova a několik vedlejších budov 
v zahradě. Vstupní hala s recepcí, několik restaurací, 
barů, konferenční místnost, minimarket. V zahradě  
5 bazénů, 2 bazény pro děti, malý vodní park pro 
nejmenší, terasa na slunění, lehátka, slunečníky 
zdarma, osušky oproti vratné kauci.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky oproti vratné kauci.
POKOJ DR: koupelna (vysoušeč vlasů), WC, 
klimatizace, telefon, TV/sat., hudební kanál, trezor za 
poplatek, lednička, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 
výhled na moře. BG: viz DR, v bungalovu.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 3 tenisové kurty, 
minifotbal, basketbal, plážový volejbal, kuželky, zahradní 
šachy, stolní tenis, šipky. Za poplatek: biliár, vodní 
sporty na pláži, potápěčské centrum, výuka tenisu.
ZÁBAVA Animační programy a večery s živou hudbou.
PRO DĚTI Dětský bazén, vodní park, hřiště, 
miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ K dispozici několik 
bezbariérových bungalovů na vyžádání.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek  
a WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Nana Beach cccc
ŘECKO  KRÉTA  CHERSONISSOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–01.00 hod.)

  Lehké občerstvení (10.00–18.00 hod.)

  Noční snack (23.00–00.45 hod.)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: vnitřní bazén, jacuzzi, sauna, 
turecké lázně, různé druhy masáží, zábalů 
a relaxačních balíčků, tělocvična

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

HHH | HHii | Hhi | HH | Hii | Hi

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

HHH | HHii | Hhi | HH

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

  Komplex vhodný pro rodinnou 
dovolenou i pro páry

  Bohaté zázemí pro děti – 
malý vodní park pro nejmenší

  Možnost sportovního vyžití, centrum 
s možnostmi zábavy nedaleko

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.nanabeach.gr

4,5TripAdvisor
1 892 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. 696–697

POLOHA V centru letoviska Chersonissos cca 25 km 
od Heraklionu. Supermarkety, obchody, restaurace, 
bary, kavárny, taverny a kluby v těsné blízkosti. 
Výborné autobusové spojení (zastávka u hotelu).
VYBAVENÍ 90 pokojů ve 2 sousedících budovách, 
recepce, trezor za poplatek, restaurace, bar, lobby  
s TV/sat. Venku bazén, terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž 250 m, lehátka a slunečníky  
za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, telefon, TV/sat., minilednička 
za poplatek, trezor za poplatek, balkon nebo terasa. 
DRS: viz DR, lednička zdarma, zrenovované. 
TR: viz DR, 3 lůžka. TRS: viz DRS, 3 lůžka.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: biliár,  
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Možnost zábavy a zábavných 
večerů v centru letoviska Chersonissos.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
Za poplatek: internetový koutek v lobby.  
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Chersonissos Central ccc
ŘECKO  KRÉTA  CHERSONISSOS

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

HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...........................  TR | TRS 

HHH | HHI

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 250 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

 V centru letoviska

 Hotel po rekonstrukci

 Pro mladé

 Dobrý výchozí bod pro výlety

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.centralhersonissos.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SUPERIOR

4,0TripAdvisor
417 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. 696–697

POLOHA Cca 900 m od centra letoviska 
Chersonissos a cca 27 km od Heraklionu. V okolí 
mnoho obchodů, restauarací, barů a taveren.
VYBAVENÍ Hlavní budova a několik vedlejších 
budov, vstupní hala s recepcí, TV místnost, 
minimarket, restaurace. Venku 3 bazény, 
dětské brouzdaliště, terasa na slunění, lehátka 
a slunečníky zdarma, 2 bary u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž cca 100 m od hotelu. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, lednička, trezor 
za poplatek, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 
výhled na moře. FR: viz DR, oddělená ložnice. 
FRSV: viz FR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, basketbal. 
Za poplatek: sauna, masáže, parní lázně, jacuzzi.
ZÁBAVA Nákupní a zábavní možnosti, 
bary a restaurace v okolí hotelu.
PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Porto Greco Village cccc
ŘECKO  KRÉTA  CHERSONISSOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Občerstvení během dne (16.00–17.30 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–22.00 hod.)

  Káva, čaj, čokoláda

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

HHh | HHi | HH | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSV 

HHhh | HHhi | HHh | HHII | HHi | HH

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 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti centra s možnostmi 
nákupů a zábavy

  Aktivní dovolená

  Aquapark Star Beach v blízkosti

  Hotel po renovaci

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.elmisuites.gr

3,5TripAdvisor
100 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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex na vyvýšenině 
v klidné lokalitě cca 30 km od letiště Heraklion 
a cca 1,5 km od centra letoviska Chersonissos, 
autobusová zastávka cca 500 m.
VYBAVENÍ 341 pokojů, hlavní budova a několik 
vedlejších budov, vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar, společenská TV místnost, minimarket. Venku 
bazény, bazén pro děti, aquapark se skluzavkami, terasa 
na slunění  s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž cca 800 m (4× denně 
hotelový bus na pláž). Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., telefon, klimatizace (zdarma v období 
3. 7. – 23. 8.), lednička, trezor za poplatek, balkon 
nebo terasa. FR: viz DR, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,  
volejbal, basketbal, tenis, stolní tenis. 
Za poplatek: biliár, masáže.
PRO DĚTI Bazény se skluzavkami, dětské 
hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Aqua Sun Village Watter Park cccc
ŘECKO  KRÉTA  CHERSONISSOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–22.00 hod.)

  Odpolední káva a čaj se sušenkami 
(16.00–17.30 hod.)

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

HHh | HHi | HH | HI | H

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

HHH | HHii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 800 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Aquapark v ceně

  Hotel s rodinnou atmosférou

  Dostupnost centra Chersonissos

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.erihotels.gr

3,5TripAdvisor
71 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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex mezi letovisky 
Malia a Stalis. V okolí obchody, restaurace 
a bary. Letiště Heraklion cca 30 km.
VYBAVENÍ 135 pokojů, hlavní budova a bungalovy, 
vstupní hala s recepcí, restaurace, lobby bar. Venku 
bazén, bazén pro děti se skluzavkou, terasa na slunění, 
lehátka a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž cca 150 m od hotelu. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, lednička, trezor za poplatek, TV/sat., 
 telefon, balkon nebo terasa, bungalov. DRSV: viz DR, 
výhled na moře. Hlavní budova po renovaci.  
DRS: viz DR, zrenovované. FR: viz DR, 2 oddělené 
ložnice, společná koupelna, bungalovy. 
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, šipky. 
Za poplatek: stolní tenis, tenisový kurt, minigolf.
ZÁBAVA 3× týdně večer s živou hudbou.
PRO DĚTI Dětský bazén se skluzavkou,  
dětská postýlka za poplatek, dětské hřiště, 
dětský miniklub (3–12 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Kyknos Beach cccc
ŘECKO  KRÉTA  STALIS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

  Káva, čaj, sušenky, koláče (15.00–16.00 hod.)

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

HHhi | HHh | HHII | HHI | HII | HI | H

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

HHI | HH | Hii | Hi

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

HHHHH | HHHHI | Hhhh | Hhhi | Hhiii | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výborná poloha

  Program all inclusive v ceně

  Hotel s přátelskou atmosférou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kyknoshotel.gr

4,0TripAdvisor
295 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. 696–697

POLOHA Na vyvýšenině s výhledem na moře 
cca 25 km od Heraklionu a cca 1 km od střediska 
Chersonissos (pravidelné autobusové spojení).
VYBAVENÍ Hlavní a několik vedlejších budov. 
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, TV místnost. 
Venku 2 bazény, bazén pro děti s miniaquaparkem, 
terasa na slunění lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž cca 350 m (přes pobřežní 
komunikaci). Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace (mimo období 15. 6. – 15. 9. za poplatek),  
TV/sat., lednička za poplatek, hudební kanál, 
trezor za poplatek a balkon. JS: viz DR, oddělená 
ložnice, lednička zdarma. DRPP: viz DR, 
prostornější, privátní bazén, ve vedlejší budově.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, stolní tenis, 
šipky, šachy, tenisový kurt, volejbal, multifunkční hřiště.
ZÁBAVA Občas animační večery.
PRO DĚTI Dětský bazén s miniaquaparkem, 
dětské hřiště, dětská postýlka.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA A (cccc)
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Mediterraneo cccc
ŘECKO  KRÉTA  CHERSONISSOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
místní výroby (11.00–23.00 hod.) 

  Zmrzlina, snack (11.00–17.00 hod.) 

  Káva, čaj a zákusky (17.00–18.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: fitness, různé druhy masáží,  
sauny, jacuzzi, turecké lázně

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRPP 

HHHHH | HHHhi | HHhh | HHhii | HHhi | 
HHh | HHiii | HHii | HHi | HH

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

HHHH | HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 350 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  K dispozici pokoje s možností 
ubytování až 3 dětí

  Kombinace odpočinku a koupání – 
miniaquapark pro děti

  Nedaleko letoviska Chersonissos

  Pokoje s privátním bazénem

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mediterranehotel.gr

4,0TripAdvisor
1 299 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. 696–697

POLOHA Hotel v blízkosti pláže 
a nedaleko centra letoviska Stalis.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar. Venku bazén, terasa na slunění, lehátka 
a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž cca 200 m. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, trezor za poplatek, lednička,  
TV/sat., balkon nebo terasa. FR: viz DR,  
oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis. 
Za poplatek: vodní sporty na pláži, biliár.
ZÁBAVA Možnosti zábavy v centru letoviska.
PRO DĚTI Dětské hřiště, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Corina Paloma Garden ccc
ŘECKO  KRÉTA  STALIS

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi

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

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Prostorný a útulný hotel

  Pro všechny věkové kategorie

  Hotel s příjemnou atmosférou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.palomagarden.gr

3,5TripAdvisor
51 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. 696–697

Hotel Ikaros Beach Luxury Resort & Spa ccccc
ŘECKO  KRÉTA  MALIA

POLOHA Cca 30 km od letiště Heraklion, 
několik minut pěšky od centra letoviska Malia 
s mnoha restauracemi, bary a tavernami.
VYBAVENÍ Rozsáhlý hotelový komplex, hlavní 
budova, patrové bungalovy a suite. Vstupní 
hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace 
à la carte, bar, obchod se suvenýry, konferenční 
místnost. V zahradě několik bazénů, bazén pro 
děti (se skluzavkami), terasa na slunění, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Přímo u písečné pláže, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, taverna 
na pláži (není v rámci all inclusive).
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., hudební kanál, telefon, set na přípravu kávy 
a čaje, minibar (při příletu láhev vody zdarma), trezor, 
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
FRSV: viz DRSV, 2 oddělené ložnice.BG: viz DR, 
bungalovy. BGSV: viz BG, výhled na moře.  
BGSVSP: viz BG, sdílený bazén, ubytování  
může být i v patře. BGSVPP: viz BGSV, privátní  
bazén. BGX: viz BG, prostornější. BGXSV: viz BGX,  
výhled na moře. SUSVPP: viz DRSV, 
privátní bazén, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, jacuzzi, 
sauna, parní lázně, volejbal, stolní tenis, plážový 
volejbal, doprava do vodního parku Star Beach 
za poplatek. Za poplatek: tenis, vodní sporty
ZÁBAVA Animační programy, večery s živou hudbou.
PRO DĚTI Dětské hřiště, bazén se 
skluzavkami, dětská postýlka.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA De Luxe (ccccc)
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby 
a na pokojích, internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–00.30 hod.) 

  Lehké občerstvení  
(10.00–12.00 a 15.30–18.00 hod.) 

  Káva a koláče (16.30–17.30 hod.) 

  Možnost večeře v à la carte restauraci 
za poplatek (nutná rezervace)

WELLNESS & SPA
  Různé druhy masáží a zábalů, vnitřní bazén, 
sauna, parní lázně, aromaterapie, kosmetický 
salon a různé typy relaxačních programů

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

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi

BUNGALOV  .............................  BG | BGSV | BGSVSP 

Hhh | Hhi | Hh | Hii | Hi

BUNGALOV  .......................................  BGX | BGXSV 

Hhh | Hhii | Hhi | Hh

BUNGALOV  ..............................................  BGSVPP 

HH

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

HHHH | HHhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh

SUITE  .......................................................  SUSVPP 

HHH | Hhii | 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 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Lehátka a slunečníky na pláži zdarma

  Pro náročné klienty – služby 
na vysoké úrovni

  Výhodná poloha u pláže a v blízkosti 
centra s možností zábavy

  Bungalovy s privátním bazénem

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.ikarosvillage.gr
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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. 696–697

4,5TripAdvisor
866 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

BUNGALOV DELUXE
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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. 696–697

Sentido Blue Sea Beach ccccc
ŘECKO  KRÉTA  STALIS

POLOHA Na klidnějším místě mezi letovisky 
Malia a Chersonissos přímo u písečné 
pláže, cca 32 km od Heraklionu.
VYBAVENÍ Hlavní budova a bungalovy v zahradě, 
vstupní hala s recepcí, restaurace, restaurace à la carte, 
lobby bar. Venku bazén, dětský bazén, terasa na slunění, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž je oddělena pouze 
pobřežní promonádou. Lehátka a slunečníky 
za poplatek, osušky zdarma. Bar na pláži.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička, trezor,  
láhev vína, vody a koš ovoce při příletu, set  
na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa.  
DRSV: viz DR, výhled na moře. FR: viz DR,  
prostornější, ložnice oddělená posuvnými dveřmi.  
JS: viz DR, prostornější, rozkládací pohovka.  
JSPP: viz JS, privátní bazén. BG: viz DR, v bungalovu.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, stolní 
tenis. Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Animační programy pro děti.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, 
animace, miniklub, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: WiFi na pokojích.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední občerstvení (16.00–17.30 hod.)  

  Odpolední káva, čaj, zákusek

  1× za pobyt možnost využít à la carte restauraci 
(nutná rezervace)

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

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: různé druhy masáží a zábalů, 
omlazovací balíčky, kosmetické balíčky

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

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

HHII

JUNIOR SUITE  ........................................  JS | JSPP 

HHH | HHi | Hh | HIi | Hi 

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

HHH | HHi | Hh | HIi | Hi 

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

 Možnost programu all inclusive

 Perfektní servis a kuchyně

 Pro náročnější klienty

 Rodinná dovolená

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.zeushotels.gr
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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. 696–697

JUNIOR SUITE

4,5TripAdvisor
790 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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex cca 30 kilometrů 
východně od letiště Heraklion. V okolí obchody, 
restaurace, bary, centrum Chersonissos cca 
3 km (pravidelné autobusové spojení).
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah, 
lobby bar, místnost s TV. Venku bazén 
s oddělenou částí pro děti, bar u bazénu, terasa 
na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž cca 100 m. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), TV/sat., 
kuchyňský kout, lednička, trezor za poplatek, 
klimatizace za poplatek, balkon nebo terasa. 
STSV: viz ST, výhled na moře. AP: viz ST, oddělená 
ložnice. APSV: viz AP, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Bez stravování. Možnost 
dokoupení snídaně formou bufetu.
PRO DĚTI Dětské hřiště, dětská 
postýlka zdarma, dětský bazén.
PRO HANDICAPOVANÉ K dispozici několik 
pokojů pro handicapované klienty (na vyžádání 
dle konkrétních požadavků klienta).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

Hotel Dias & Apartments cccc
ŘECKO  KRÉTA  STALIS

STUDIO  .................................................. ST | STSV 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

APARTMÁ  ..............................................  AP | APSV 

HHHH | HHhi | HHh | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel po renovaci

  Příjemná rodinná atmosféra

  Dostupnost centra s obchody 
a restauracemi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.dias-crete.gr

NOVINKA

4,5TripAdvisor
313 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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex nedaleko 
letoviska Stalis, cca 28 km od hlavního města 
Heraklion. Obchody, taverny a restaurace v pěší 
dostupnosti. Autobusová zastávka nedaleko.
VYBAVENÍ Recepce s možností pronájmu 
trezoru, bar. Venku bazén, terasa na slunění, 
lehátka a slunečníky zdarma, bar u bazénu 
s možností zakoupení lehkého občerstvení 
a nápojů, možnost využít zařízení ke grilování.
PLÁŽ Písečná pláž cca 350 m od hotelu. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ ST: koupelna/WC, kuchyňský kout 
s ledničkou, klimatizace za poplatek, balkon nebo terasa. 
AP: viz ST, oddělená ložnice. STS: viz ST, prostornější.
STRAVOVÁNÍ Bez stravování, kontinentální snídaně.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek,  
WiFi v okolí bazénu.

Hotel Iraklis ccc
ŘECKO  KRÉTA  STALIS

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi

STUDIO  ..........................................................  STS 

HHHH | HHhi

APARTMÁ  ........................................................  AP

HHHH | HHhi | HHh | HHii | HHi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 350 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Jednoduché ubytování

  Prostorná apartmá a studia

  Rodinná atmosféra

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.iraklisapts.com

3,5TripAdvisor
190 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. 696–697

POLOHA Rodinný hotýlek na okraji letoviska 
Stalis, cca 35 km východně od letiště 
Heraklion. V okolí restaurace, bary a obchody, 
hlavní centrum Stalis cca 600 m.
VYBAVENÍ 20 pokojů, recepce, TV místnost, 
bar, restaurace. Venku bazén s terasou na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž cca 200 m. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DRSS: koupelna/WC, oddělený obývací 
pokoj, klimatizace, telefon, lednička, balkon nebo 
terasa. DRSV: viz DRSS, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 
večeře formou menu (pouze 1 hlavní jídlo).
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.
PRO DĚTI Dětské hřiště, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v rámci celého hotelu.

Hotel Triton ccc
ŘECKO  KRÉTA  STALIS

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

HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Rodinná atmosféra

  Klidná dovolená

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.tritonrooms.gr

NOVINKA

3,5TripAdvisor
507 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. 696–697

POLOHA Hotelový komplex nedaleko letoviska 
Sissi, cca 45 km od Heraklionu a cca 7 km od rušného 
letoviska Malia. V okolí obchody, restaurace, bary.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí s možností 
pronájmu trezoru, restaurace, TV místnost. 
Venku 4 bazény s mořskou vodou, dětský bazén 
s mořskou vodou a se skluzavkou, terasa na slunění, 
lehátka a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž s oblázky cca 300 m. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, TV/sat., telefon, minilednička, 
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
JSGV: viz DR, set na přípravu kávy a čaje, výhled 
do zahrady. FRGV: viz JSGV, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: volejbal, obří šachy. 
Za poplatek: vodní sporty na pláži, sauna, masáže.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětské 
hřiště, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA A (cccc)
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Sissi Bay cccc
ŘECKO  KRÉTA  SISSI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehké občerstvení během dne

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.30–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Centrum nabízí řadu procedur za poplatek, různé 
druhy masáží, fitness, parní lázně, vnitřní bazén, 
jacuzzi

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

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

JUNIOR SUITE  ..............................................  JSGV 

HHH | Hhi | Hh

RODINNÝ POKOJ  .........................................  FRGV 

HHHH | Hhhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s přátelskou atmosférou

  Ideální poloha pro výlety do okolí

  Zázemí pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sissibay.gr

3,5TripAdvisor
912 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. 696–697

Hotel Kalimera Kriti ccccc
ŘECKO  KRÉTA  SISSI

POLOHA Hotelový komplex ve stylu krétské 
vesnice přímo u písečné pláže, cca 900 m 
od letoviska Sissi a cca 7 km od letoviska Malia 
(pravidelné spojení linkovým autobusem).
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 
restaurace à la carte, taverna, konferenční místnost, 
pasáž s obchody a butiky. Venku 2 bazény, bazén 
pro děti, terasa na slunění, lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, bar na pláži.
POKOJ DR: koupelna (vysoušeč vlasů), WC, minibar 
za poplatek, trezor, TV/sat., telefon, balkon nebo 
terasa, v hlavní budově. BG: viz DR, v bungalovu.
STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu, 
během oběda a večeře v ceně nealkoholické nápoje.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,  
fitness, fotbalové hřiště, plážový volejbal.  
Za poplatek: tenis, minigolf, squash, 
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Animační programy pro děti 
a dospělé, večery s živou hudbou.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub 
(4–12 let), dětská postýlka.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: různé druhy masáží, kosmetické 
balíčky, sauna, parní lázně 

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

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 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Bohaté sportovní zázemí

  Kombinace aktivní dovolené  
a odpočinku

  Písečná pláž přímo u hotelu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kalimerakriti.gr
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DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

BUNGALOV

4,5TripAdvisor
597 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. 696–697

POLOHA V klidné lokalitě cca 3 km od centra 
Elounda a cca 7 km od většího města Agios Nikolaos. 
Autobusová zastávka cca 900 m od hotelu.
VYBAVENÍ Hlavní budova a bungalovy, vstupní hala 
s recepcí, lobby bar, TV místnost, hlavní restaurace 
s terasou, taverna à la carte s řeckými specialitami, 
bar, minimarket, obchod se suvenýry. Venku 
3 bazény s mořskou vodou, bar u bazénu, terasa 
na slunění, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ Menší písečná pláž s kamenným molem přímo 
u hotelu. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župany), 
klimatizace, TV/sat., CD přehrávač, DVD přehrávač 
(na vyžádání), telefon, trezor, minibar za poplatek, 
set na přípravu kávy a čaje, láhev vína a koš ovoce 
při příletu, balkon nebo terasa, hlavní budova.  
BG: viz DR, v bungalovech. BGSV: viz BG, výhled 
na moře. BGSVSP: viz BGSV, sdílený bazén, welcome 
drink, late check out, pokojový servis na servírovanou 
snídani. BGSVPP: viz BGSV, privátní bazén.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, fitness, 
stolní tenis, biliár, sauna. Za poplatek: lekce tenisu, 
vodní sporty na pláži, potápěčské centrum.
ZÁBAVA Večery s živou hudbou, 
sportovní a animační programy.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém resortu.

Hotel Aquila Elounda Village ccccc
ŘECKO  KRÉTA  ELOUNDA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Brzká a pozdní kontinentální snídaně

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  2× týdně tematická večeře

  Občerstvení v baru u bazénu  
(10.30–12.30 a 14.30–16.00 hod.)

  Noční občerstvení v taverně (23.00–24.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
servírované číšníkem

  1× týdně hodina vaření

 1× týdně hodina řečtiny

 1× týdně míchání koktejlů

 1× týdně degustace řeckých vín

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní bazén, fitness, sauna 

  Za poplatek: kosmetický salon,  
různé druhy masáží a kosmetických balíčků, 
lávové kameny, parní lázně

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

HHh | HH

BUNGALOV  ...........................................  BG | BGSV 

HHH | HH

BUNGALOV  ................................  BGSVSP | BGSVPP 

HH

H dospělá osoba od 16 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel jen pro dospělé

  Vynikající servis

  Možnost ubytování s privátním 
bazénem

  Bohatý program all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.aquilahotels.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Transfer z letiště: cca 100 minut

Pouze pro dospělé osoby

16+
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4,5TripAdvisor
2 207 hodnotících
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Hotel Blue Palace ccccc
ŘECKO  KRÉTA  ELOUNDA

POLOHA Ve svahu cca 3 km od centra Eloundy 
a cca 300 m od typické řecké vesnice Plaka. Krásný 
výhled na moře a známý ostrůvek Spinalonga.
VYBAVENÍ Rozsáhlý komplex, hlavní budova 
a bungalovy v zahradě. Vstupní hala s recepcí, 
několik restaurací s řeckou a mezinárodní kuchyní, 
taverny s typicky řeckými specialitami, několik barů, 
nákupní zóna – zlatnictví, luxusní butik, kožené zboží, 
kadeřnický salon, konferenční místnost, panoramatický 
výtah, kterým se pohodlně dostanete k pláži. Venku 
3 hlavní bazény (jeden s mořskou vodou), terasa 
na slunění, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ Oblázková pláž přímo u hotelu. 
Slunečníky, lehátka a osušky zdarma.
POKOJ BGSVS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, telefon, TV/sat., CD/DVD přehrávač,  
minibar, trezor, veranda nebo terasa.  
BGSVZ: viz BGSVS, privátní bazén.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu 
a večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové kurty 
s osvětlením, fitness, stolní tenis, hammam, jacuzzi, 
sauna. Za poplatek: biliár, potápění a vodní sporty 
na pláži, Crete Golf Club (18 jamek, cca 60 km).
ZÁBAVA Gala večeře, lekce řecké kuchyně, 
ochutnávky vín, živá hudba – piano. 
PRO DĚTI Dětské hřiště, dětský bazén, hlídání dětí 
za poplatek (na vyžádání), dětský klub (2–12 let), dětské 
menu v restauraci, dětské postýlky zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA De Luxe (ccccc)
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: WiFi v bungalovech.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA
  Thalassoterapeutické centrum – špičkově 
vyškolení pracovníci nabízí různé druhy masáží, 
zábalů a péče o celé tělo 

  Součástí centra parní lázně, jacuzzi,  
3 bazény, fitness

BUNGALOV  ....................................  BGSVS | BGSVZ 

HHH | HHi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: oblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel pro nejnáročnější –  
služby na špičkové úrovni 
a vyhlášená kuchyně

  Klidné prostředí s překrásným 
výhledem na moře a známý ostrov 
Spinalonga, přímo u oblázkové pláže

  Thalassoterapeutické centrum

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bluepalace.gr
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4,5TripAdvisor
1 930 hodnotících
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Z ostrova Santorini pocházejí ty nejpůsobivější 
řecké pohlednice se zářivě bílými fasádami 
a modrými kopulovitými střechami na pozadí 
azurového moře. Nechte se zlákat a vydejte se 
s námi na kouzelný ostrov, kterému se už v dávné 
historii říkalo Kallisti, tedy „nejkrásnější“.

CHARAKTERISTIKA
Santorini, oficiálním názvem Thira, je jedním z nejjižněji položených Kykladských ostrovů. 
Nachází se přibližně 128 km od Heraklionu na Krétě. Jeho asi 70 km dlouhé pobřeží tvoří 
buď pohádkové pláže, nebo až 300 metrů vysoké útesy. 
Už při pohledu na mapu je patrné, že tento kousek pevniny na rozhraní Egejského a Krét-
ského moře má za sebou pohnutou geologickou minulost. Dnešnímu souostroví Santorini 
dala v 17. století před Kristem vzniknout mohutná sopečná erupce někdejšího starově-
kého ostrova Théra. Výbuch za sebou zanechal ohromný kráter, po jehož obvodu zbyly 
menší ostrovy. Stopy sopečné činnosti jsou patrné na celém ostrově, například zbarvení 
pláží dočerna, a dokonce i dočervena.
Ostrovu se vyhnul prudký rozvoj masové turistiky, proto tu nenajdete obrovské prázdni-
nové resorty. Zdejší hotely a penziony mají komorní charakter a nijak nenarušují typický 
místní ráz. 
Hlavní město Thira je krásnou ukázkou kykladské architektury. Z dálky připomíná bílá 
vlaštovčí hnízda, zblízka působí až neskutečně se svými křivolakými dlážděnými uličkami, 
neobvyklými domy, kostelíky, schodišti a patii. V rušném přístavu, odkud se do města 
dostanete lanovkou, zdoláním 566 schodů nebo stylově na oslíkovi, se celý den střídají 
lodě s výletníky z okolních ostrovů a z Kréty. Město žije dlouho do noci. Otevřené jsou 
obchody a obchůdky, restaurace, taverny, kavárny i bary. Na pláž je to odtud přibližně 
osm kilometrů a dá se na ni dostat místní autobusovou dopravou.
Necelých deset kilometrů západně od Thiry se nachází malebné městečko Oia. Tvoří 
jej zářivě bílé i jinak barevné stavby natěsnané na skále. Zdejší obyvatelé bývali hrdými 
námořníky a v minulých dobách se jim velmi dobře dařilo. Vybudovali proto ve svém 

městečku početné neoklasicistní stavby, které dodnes vypráví o jejich úspěchu. A kdo 
rád sleduje západ slunce, nikdy na ten zdejší nezapomene. V oblasti Oia najdete i dvě 
hůře dostupné pláže. Lze k nim totiž sestoupit jedině pěšky po 200 nebo 300 schodech. 

PRAKTICKÉ TIPY
Říká se, že na Santorini je k moři všude daleko. I když to nemusí být vždy nutně pravda, 
vyplatí si půjčit si na místě skútr nebo automobil. Díky tomu prozkoumáte celý nevelký 
ostrov a najdete si tu „svoji“ pláž. 
Přestože lenošení a odpočinek na pláži se zdají být víc než lákavé, byla by škoda se jimi 
nechat zcela a beze zbytku zlákat. Ostrov Santorini je totiž kouzelným místem, které 
nabízí pohledy na skutečné divy přírody i velmi osobitá díla celých generací. 

ROMANTICKÁ DOVOLENÁ
Zdejší neobyčejně krásná, romantická krajina s neopakovatelnými výhledy podněcuje 
fantazii a inspiraci. Láká především zapálené cestovatele, ale i novomanžele a páry kaž-
dého věku. Neznamená to ale, že se ostrov Santorini k rodinám otáčí zády. Právě naopak. 
Jistěže i tady si užijete báječnou rodinnou dovolenou!

DŮLEŽITÉ INFORMACE
V Řecku je nově zavedena povinnost hradit pobytovou taxu v závislosti na kategorii hotelu. 
Taxa není zahrnuta v ceně zájezdu a musí být uhrazena klientem přímo na recepci hotelu.

Nezapomenutelné západy slunce

TO NEJLEPŠÍ ZE SANTORINI

  Mnoho antických památek na malé rozloze

  Nezapomenutelné západy slunce

  Nádherné přírodní scenerie a kouzelná atmosféra
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ČERVENÁ PLÁŽ  Jedna z nejzajímavějších a nejkrásnějších pláží na Santorini, 
která vděčí za své jméno okolním dočervena zbarveným skalám. VÍNO  
Díky vulkanické půdě bohaté na minerální látky a specifickému podnebí má 
zdejší víno jedinečný a neopakovatelný ráz. Ochutnejte místní tekutý zázrak 
nazývaný Vinsanto. THIRA  Hlavní město leží v západní části ostrova na samém 
vrcholu 260 metrů vysokého útesu. Ten lze z přístavu zdolat lanovkou nebo 
na hřbetu osla, který se stal místním symbolem. OIA  Typické městečko na skále 
s dlážděnými uličkami a bílými domky, nabízející především luxusní ubytování 
s překrásnými výhledy na západ slunce. KAMARI  Oblíbené letovisko s typickou 
černou písečnou pláží. AMMOUDI  Malebný přístav na severozápadě ostrova 
vyhlášený rybími restauracemi.
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Perissa

Kamari

FirostefaniImorevigli

Oia

Monolithos

Akrotiri

0 2 km

MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

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

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 19 22 24 24 24 23

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.
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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 nejzajímavější 
místa ostrova, zakončené 
neopakovatelným západem 
slunce v Oia.

Autobusový výlet křížem krážem ostrovem 
začíná návštěvou vykopávek v Akrotiri. 
Odtud se přesunete na pláž Perivolos, kde 
se můžete vykoupat či naobědvat v jedné 

z místních taveren. Další zastávkou je tra-
diční vesnička Megaloxori, amfiteatricky 
vystavěný Pyrgos a nejvyšší bod ostrova 
Profitis Ilias se stejnojmenným klášterem. 
Před posledním přesunem ochutnáte tra-
diční santorinská vína a výlet zakončíte 
pozorováním romantického západu slunce 
z jedné z teras městečka OIA.

Santorini je synonymem pro tu nejromantičtější dovolenou v řeckém stylu. Pokud si ale budete chtít 
procházky ve dvou zpestřit a vidět všechny krásy ostrova i jeho okolí, srdečně vás zveme za poznáním 
toho nejzajímavějšího, co lze během vaší dovolené vidět a zažít. Nechte se inspirovat k neopakovatelným 
zážitkům!

   Vydejte se na lodní výlet 
podél pobřeží Santorini 
s možností šnorchlování 
a koupání

Poznejte krásy ostrova Santorini z paluby 
katamaránu nebo výletní jachty a navštivte 
místní vyhlášené pláže, stejně jako pláže 
působivých barev, které jsou skryty většině 

návštěvníků ostrova. Využijete během plavby 
možnosti šnorchlování v úžasných zátokách 
a hlubokých modrých vodách. Cestou 
navštívíte i kráter Nea Kameni a horké pra-
meny. V ceně výletu je i oběd nebo večeře 
včetně nápojů. Místní ryby, mořské plody 
či steak jsou servírovány přímo na palubě. 
Počet osob na je max. 34 (katamarán –  
105 €) nebo 12 (jachta – 165 €).  

   Romantická plavba Calderou

Okružní plavba po kaldeře, nejprve vystou-
píte na sopečný ostrov Nea Kameni, poté 
se vykoupete v termálních pramenech 
na Palea Kameni. Romantická večeře 

včetně místního vína je servírována přímo 
na palubě v přístavu ostrova Thirasia odkud 
se přesunete pod městečko Oia kde budete 
za zvuku třepotajících se rozvinutých pla-
chet pozorovat pomalu mizející slunce 
za obzorem.

Aphrodite� od 75 €

Catamaran� od 105 €

Okruh ostrovem od 43 €
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Pobytové oblasti

Druhé nejoblíbenější letovisko nabízí velké množství obchodů, kaváren, restaurací a barů, 
kde můžete ochutnat typicky řecké pokrmy. Nachází se zde jeden z největších kostelů 
na ostrově – kostel sv. Kříže. Místní vulkanická pláž je považována za jednu z nejkrásněj-
ších z celého ostrova. Perissa je vhodná pro ty, kteří se chtějí bavit a zároveň relaxovat 
na pláži. Najdete zde i aquapark.

1   Hotel Santo Miramare cccc str. 138
2   Hotel Nine Muses cccc str. 140
3   Hotel Perissa Bay ccc str. 142
4   Hotel Aqua Blue ccccc str. 136
5   Hotel Marybill ccc str. 143
6   Hotel Amaryllis ccc str. 141

Doba transferu z letiště  cca 35 minut

5

2

Perissa

 Pláž   Obchodní středisko   Aquapark
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

4

Oblast na jižním cípu ostrova vyznačující se především významným rozlehlým arche-
ologickým nalezištěm santorinského sídliště z doby bronzové, které se nachází 2 km 
od centra samotné vesničky. V místě naleznete několik taveren a obchod, za zábavou lze 
vyrazit do hlavního města Thira (cca 12 km). V blízkosti možno navštívit slavné červené 
a bílé pláže či na nejjižnějším výběžku maják Akrotiri. 

1   Hotel Paradise Resort ccc str. 153

Doba transferu z letiště  cca 45 minut

1

Akrotiri

6

Předměstí hlavního města Thira, které nabízí veškerou vybavenost. Najdete zde obchody, 
prodejny suvenýrů, markety a taverny, případně další možnosti zábavy v docházkové 
vzdálenosti centra města. Vzhledem ke skalnatému charakteru pobřeží je třeba se 
za plážemi vydat na jiná, snadno dostupná místa. Krásné pláže jako Ammoudi, Cape 
Columbo, Mesa Pigadia nebo Katharos jsou dosažitelné do 30 minut.

1   Hotel Splendour Resort cccc str. 133

Doba transferu z letiště  cca 20 minut

1

Firostefani

3

1
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Letovisko na jihovýchodním pobřeží pojmenované podle zdejší velké skály „Monolitho“, 
na které naleznete kostel Agios Ioannis. Je ideálním místem pro klidnou odpočinkovou 
dovolenou. Místní písčito-oblázková pláž tmavé barvy lemovaná stromy je svým velmi 
pozvolným vstupem do vody vhodná především pro rodiny s dětmi. Oblast nabízí kom-
pletní vybavení od taveren a barů až po nejrůznější plážové sporty. Hlavní město Fira cca 
6 km, letiště v blízkosti.

1   Hotel Scorpios Beach ccc str. 135
2   Hotel Mediterranean White cccc str. 134

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště  cca 10 minut

Monolithos

Jedno z nejoblíbenějších a nejživějších letovisek na Santorini. Hlavní třída podél pobřeží 
je plná obchodů, restaurací, barů a taveren. Tmavá písečná pláž s hrubým pískem 
a oblázky nabízí vše pro koupání a zábavu. Výchozí bod pro většinu fakultativních výletů.

1   Hotel Terra Blue cccd str. 146
2   Hotel Artemis ccc str. 150
3   Hotel Proteas cc str. 152 
4   Hotel Enjoy Villas ccc str. 149
5   Hotel Dilino cc str. 151
6   Hotel Aegean Plaza cccc str. 145
7   Hotel Costa Grand Resort & Spa ccccc str. 144
8   Hotel Rivari ccc str. 147
9   Hotel Makarios ccc str. 148

Doba transferu z letiště  cca 25 minut

9

6

Kamari

2
4

5

3

 Pláž   Obchodní středisko 
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

1

1

8

7

2
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POLOHA  Na předměstí hlavního města v oblasti 
Firostefani ve vzdálenosti 10 minut chůze od centra 
s mnoha restauracemi, obchody i noční zábavou. 
Zastávka autobusu cca 300 m.
VYBAVENÍ  78 pokojů, 4 budovy, recepce, 
restaurace, prádelna za poplatek. Venku bazén, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma, bar.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž tmavé barvy 
cca 5 km, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan, 
pantofle), klimatizace, telefon, TV, trezor, minibar 
za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, balkon 
s výhledem na moře. SDRSV: viz DRSV, prostornější. 
JUPP: viz DRSV, terasa s privátním bazénem.
STRAVOVÁNÍ  Americká snídaně formou 
bufetu, večeře formou bufetu.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 
hlídání dětí za poplatek. 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Splendour Resort cccc
ŘECKO   SANTORINI   FIROSTEFANI

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................  DRSV | SDRSV 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

JUNIOR SUITE  ..............................................  JUPP 

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba  i dítě do 13let

Pláž: písečnooblázková cca 5 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

   V blízkosti hlavního města 
s množstvím zábavy

   Kombinace tradiční architektury 
a luxusu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.splendour-santorini.com

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

3,0TripAdvisor
82 hodnotících
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POLOHA  V klidném letovisku Monolithos pouze 
s několika tavernami a obchody, možnosti nákupů 
a zábavy v 1,5 km vzdáleném letovisku Kamari. 
Situovaný u letiště (možný hluk z letadel), u hotelu 
autobusová zastávka hromadné dopravy.
VYBAVENÍ  Recepce, bufetová restaurace, à la carte  
restaurace. V zahradě bazén, jacuzzi, terasa s lehátky  
a slunečníky zdarma, snack bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž s černým pískem cca 
200 m od hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, lednička, TV/sat., telefon, balkon 
nebo terasa. DRS: viz DR, možnost přistýlky.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. Možnost 
dokoupení oběda a večeře formou bufetu.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Mediterranean White cccc
ŘECKO   SANTORINI   MONOLITHOS

WELLNESS & SPA
  Zdarma: fitness 

  Za poplatek: masáže, léčebné a relaxační 
procedury 

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

HH | HI

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

HHh | HHi | HH | HI

H dospělá osoba  i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 10 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

   Boutique hotel v klidném letovisku 
blízko letiště

   Pěkný areál se zahradou

   Výběr z několika typů stravování

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mediterraneanwhite.gr

NOVINKA

3,5TripAdvisor
482 hodnotících



135

S
A

N
TO

R
IN

I

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10  On-line prodej na www.fischer.cz  Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA  V oblasti Monolithos u pobřežní komunikace, 
v okolí několik taveren, obchod a zastávka autobusu.
VYBAVENÍ  23 pokojů, recepce (v určených 
hodinách), obchod, restaurace na snídaně, prádelna 
za poplatek. Venku bazén, lehátka, slunečníky 
a osušky u bazénu zdarma, snack bar.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž tmavé barvy se nachází 
u hotelu přes místní komunikaci. Hotel disponuje 
privátní částí s lehátky a slunečníky zdarma.
POKOJ  ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., rádio, minilednička, trezor, 
kuchyňský kout, set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo 
terasa. AP: viz ST, oddělená ložnice od obývací části.
STRAVOVÁNÍ  Bez stravování. 
Možnost dokoupení snídaně formou bufetu.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma 
(na vyžádání), hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, Diners Club.

Hotel Scorpios Beach ccc
ŘECKO   SANTORINI   MONOLITHOS

WELLNESS & SPA
  Zdarma: sauna 

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

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

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHHHH | HHhhi | Hhhh | Hhhii | Hhhi 
| Hhh | Hhiii | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba  i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 5 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

   Malý rodinný hotel s klidnou 
atmosférou

   Příjemný udržovaný areál

   Lehátka a slunečníky na pláži zdarma

   Možnosti stravování v okolí

   Krátká doba transferu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.scorpioshotel.gr

4,5TripAdvisor
233 hodnotících
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Hotel Aqua Blue ccccc
ŘECKO   SANTORINI   PERISSA

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

POLOHA  V blízkosti letoviska Perissa, 
cca 14 km od letiště. V okolí mnoho 
obchodů, restaurací, taveren a barů.
VYBAVENÍ  2 cestou oddělené části, 80 pokojů, 
vstupní hala s recepcí, místnost s TV, restaurace, 
konferenční místnost. Venku 2 bazény (jeden 
s jacuzzi), bar u bazénu, terasa na slunění 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž s hrubým tmavým pískem 
přes místní komunikaci. Privátní část s lehátky, 
slunečníky a plážovým servisem zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, lednička, telefon, TV/sat., trezor,  
balkon nebo terasa. FR: viz DR, oddělená ložnice.  
ST: viz DR, kuchyňský kout.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness. 
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

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

HH | Hi | H

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

HHHH | HHhi | HHh | HHii | HHi | Hh

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

HH | Hi

H dospělá osoba  i dítě do 12 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

   Moderní udržovaný hotel s kvalitními 
službami pro náročné

   Vhodné především 
pro dospělou klientelu

   Poloha přímo u pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.aquablue.gr

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, léčebné a kosmetické 
procedury
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4,5TripAdvisor
318 hodnotících
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POLOHA  Hotel situovaný ve středisku Perissa v krásné 
zahradě přímo u pláže. V okolí taverny, restaurace, 
plážové bary a zastávka místní hromadné dopravy.
VYBAVENÍ  121 pokojů, recepce, restaurace 
s terasou, konferenční místnost, prádelna 
za poplatek, pokojová služba za poplatek. 
Venku 2 bazény, jacuzzi, lehátka, slunečníky 
a osušky u bazénu zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Privátní část pláže Perivolos s černým 
hrubým pískem přímo u hotelu, pouze přes místní 
komunikaci, lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, rádio, trezor, 
minilednička, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Americká snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness centrum, 
biliár, stolní tenis, plážový volejbal. Za poplatek: vodní 
sporty na pláži, horská kola, jízda na koni.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání), hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby baru a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Santo Miramare cccc
ŘECKO   SANTORINI   PERISSA

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, sauna 

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

HHh | HHi | HH | HI

H dospělá osoba  i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 450 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

   Vhodné pro rodinnou dovolenou

   Kvalitní hotel přímo u soukromé 
pláže

   V klidné části v blízkosti centra 
letoviska

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.santomiramare.com

NOVINKA
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4,5TripAdvisor
180 hodnotících
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Hotel Nine Muses cccc
ŘECKO   SANTORINI   PERISSA

POLOHA  Hotelový komplex cca 13 km 
od letiště a 12 km od hlavního města Thira. 
V okolí obchody, restaurace a taverny.
VYBAVENÍ  90 pokojů v 9 budovách, vstupní hala 
s recepcí, restaurace, bar, konferenční místnost. Venku 
bazén, dětský bazén, jacuzzi, terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž s tmavým pískem cca 300 m, 
lehátka a slunečníky za poplatek, osušky oproti kauci.
POKOJ  DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička, trezor, 
balkon nebo terasa. MS: viz DR, ložnice v patře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
večeře formou menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, tenisový 
kurt, fitness. Za poplatek: sauna, vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI  Hotel pořádá svatební obřady.
ZÁBAVA  Možnost zábavy v centru letoviska Perissa.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka zdarma.
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty 
(na vyžádání dle konkrétních požadavků klienta). 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

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

HHI | HH | HIi | Hi | H

MEZONET  ........................................................ MS 

HHH | HHI | HH | HII | Hi

H dospělá osoba  i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

   Hotel komplex situovaný 
v klidném prostředí

   Ideální kombinace odpočinku 
a zábavy

   Vhodné pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.santorini9muses.gr

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

4,5TripAdvisor
379 hodnotících



141

S
A

N
TO

R
IN

I

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10  On-line prodej na www.fischer.cz  Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA  V blízkosti centrum letoviska 
s kavárnami, tavernami, diskotékou, 
supermarkety a autobusovou zastávkou.
VYBAVENÍ  Recepce, restaurace na snídaně, bar. 
Bazén s terasou, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ  Pláž Perissa s černým vulkanickým 
hrubým pískem cca 150 m od hotelu. Lehátka 
a slunečníky na pláži za poplatek.
POKOJ  DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, lednička, trezor  
na recepci za poplatek, ve sníženém přízemí.  
DR: viz DRP, balkon nebo terasa, v přízemí nebo 
v patře. DRS: viz DR, kompletně zrenovovaný, 
moderní vybavení.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.  
Možnost dokoupení večeře podávané v taverně 
na pláži cca 600 m od hotelu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání pokoje 
přizpůsobené pro handicapované klienty. 
Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Amaryllis ccc
ŘECKO   SANTORINI   PERISSA

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

HHi | HH | HI

H dospělá osoba  i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

   Menší hotel s moderním rázem

   Příjemná rodinná atmosféra

   Poloha v blízkosti centra letoviska 
s možností zábavy

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.amaryllis-hotel.com

PROMO POKOJE

4,5TripAdvisor
42 hodnotících
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POLOHA  V klidné části letoviska Perissa, 
v okolí taverny, bary a obchůdky, centrum cca 
1 km a zastávka autobusu cca 400 m.
VYBAVENÍ  Recepce, místnost pro podávání 
snídaní. Venku terasa s bazénem a vířivkou, 
lehátka a slunečníky zdarma, snack bar.
PLÁŽ  Pláž s tmavým hrubým pískem u hotelu, 
pouze přes místní pobřežní komunikaci, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek,  
lednička, terasa s omezeným výhledem 
(snížené přízemí). DRS: viz DR, balkon nebo 
terasa, přistýlka formou pohovky.
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní sporty 
na pláži.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccd
INTERNET  Zdarma: WiFi na recepci.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Perissa Bay ccc
ŘECKO   SANTORINI   PERISSA

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

Hh | Hi | H

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

HHH | HHi | Hh

H dospělá osoba  i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 10 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

   Příjemný, menší rodinný hotel

   Klidná a přátelská atmosféra

   V blízkosti pláže i zábavy

   Pro všechny věkové kategorie

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

NOVINKA

4,0TripAdvisor
225 hodnotících
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POLOHA  Rodinný hotel poblíž centra letoviska Perissa. 
V okolí mnoho obchodů, taveren, restaurací a barů.
VYBAVENÍ  26 pokojů, recepce s možností 
pronájmu trezoru za poplatek, restaurace 
s terasou k podávání snídaní. Venku bazén, terasa 
na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž s tmavým hrubým pískem cca 
120 m od hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, 
balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Rozšířená kontinentální snídaně, 
večeře formou menu v taverně (cca 200 m).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní sporty  
na pláži.
ZÁBAVA  Možnost zábavy v okolí nebo v centru města.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Marybill ccc
ŘECKO   SANTORINI   PERISSA

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

HHH | HHi | HH | Hii | Hi | H

H dospělá osoba  i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 120 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel v centru letoviska

  Kombinace zábavy a koupání

   Rodinný hotel s přátelskou 
atmosférou

   Není vhodný pro klienty  
s pohybovým omezením

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

4,0TripAdvisor
140 hodnotících
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POLOHA  Nově vybudovaný hotel přímo u pláže 
v letovisku Kamari, v docházkové vzdálenosti obchody, 
bary, restaurace, ve městě zastávka hromadné 
autobusové dopravy. Možný hluk z letadel.
VYBAVENÍ  220 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
restaurace, bar s venkovní terasou, 2 bazény, terasy 
na opalování s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Přímo u hotelu privátní část dlouhé 
písečné pláže s tmavým hrubým pískem, 
lehátka, slunečníky a plážový servis zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., lednička, set na přípravu kávy 
a čaje, trezor, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 
výhled na moře. DRSF: viz DR, přímý výhled na moře. 
ST: viz DR, prostornější, kuchyňský kout.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní sporty 
na pláži, potápění.
ZÁBAVA  Možnost zábavy v nedalekém 
centru města Kamari.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v rámci hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Costa Grand Resort & Spa ccccc
ŘECKO   SANTORINI   KAMARI

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

Hh | HI

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

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: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

   Nový luxusní hotel  
s kvalitními službami

   Kombinace tradiční architektury  
s moderním interiérem

   Poloha přímo na pláži

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.costagrand.com

NOVINKA

4,0TripAdvisor
87 hodnotících

WELLNESS & SPA
  Zdarma: fitness 

  Za poplatek: masáže, léčebné a relaxační 
procedury 
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POLOHA  V letovisku Kamari, cca 4 km 
od letiště a 8 km od hlavního města Thira. 
Možnost využít místní autobusové spojení. 
V okolí mnoho obchodů, restaurací a barů.
VYBAVENÍ  124 pokojů,vstupní hala s recepcí, 
společenská místnost s TV, restaurace, 
konferenční místnost. Venku 3 bazény, bazén pro 
děti, bar u bazénu, terasa na slunění. Lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž s tmavým pískem 
cca 80 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, lednička, telefon, TV/sat., trezor, 
balkon nebo terasa. ST: viz DR, prostornější, 
kuchyňský kout. SU: viz DR, prostornější, ložnice 
opticky oddělená od obývací místnosti.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness.  
Za poplatek: sauna.
ZÁBAVA  Zábava v nedalekém centru Kamari.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka  
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Aegean Plaza cccc
ŘECKO   SANTORINI   KAMARI

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

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

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

HHH | HHi | HH | HII | HI

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

HHHH | HHhi | Hhii

H dospělá osoba  i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 80 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

   Kvalitní služby i pro náročnější 
klientelu

   Pěkný moderní areál se 3 bazény

   Kombinace odpočinku,  
zábavy a koupání

   Hotel v blízkosti pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.aegeanplaza.gr

4,0TripAdvisor
661 hodnotících
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POLOHA  V klidné lokalitě v kopci na okraji letoviska 
Kamari, cca 8 km od hlavního města Thira a cca 5 km 
od letiště. V nedalekém centru letoviska restaurace, 
bary, obchody, diskotéka a autobusová zastávka.
VYBAVENÍ  42 pokojů, 5 budov, recepce 
(v určených hodinách), restaurace. Venku bazén 
s terasou, lehátka a slunečníky zdarma, snack bar. 
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž s tmavým pískem 
cca 700 m od hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRCLA: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, minilednička, trezor, TV/sat.,  
terasa nebo balkon, boční výhled na moře.  
DRS: viz DRCLA, kuchyňský kout. DRSV: viz DRCLA, 
prostornější, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness. 
Za poplatek: masáže, půjčovna kol, sauna.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma 
(na vyžádání), hlídání dětí za poplatek.
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání pokoje 
přizpůsobené pro handicapované klienty. 
Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Terra Blue cccd
ŘECKO   SANTORINI   KAMARI

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

Hh | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .......................  DRS | DRSV 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba  i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 700 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

   Rodinný hotel s příjemnou 
atmosférou

   Na klidném místě v kopci 
s výhledem na Kamari

   Pěkné, moderně zařízené ubytování

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.terrabluesantorini.com

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

3,5TripAdvisor
49 hodnotících
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POLOHA  V příjemné zahradě v klidné 
části letoviska Kamari, centrum letoviska 
s obchody a tavernami cca 450 m.
VYBAVENÍ  Recepce, restaurace s terasou na snídaně, 
lobby bar. Venku bazén, lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž s tmavým hrubým 
pískem cca 450 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, trezor 
na recepci za poplatek, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, 
zahradní šachy.
PRO DĚTI  Dětská část v bazénu, dětské 
hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Rivari ccc
ŘECKO   SANTORINI   KAMARI

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

HHh | HHi | HH | HI

H dospělá osoba  i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 450 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

   Velice příjemné prostředí  
se zahradou

   Udržovaný, průběžně 
rekonstruovaný hotel

   V klidné části letoviska, ale zároveň 
v docházkové vzdálenosti od jeho 
centra

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.rivari.com

NOVINKA

3,0TripAdvisor
507 hodnotících
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POLOHA  Cca 500 m od centra letoviska 
Kamari. V okolí obchody, restaurace, bary 
a taverny. Občas možný hluk z letadel.
VYBAVENÍ  60 pokojů, vstupní hala 
s recepcí, restaurace, hlavní bar, společenská 
místnost s TV/sat., konferenční místnost. 
Venku bazén, jacuzzi, bar u bazénu, terasa 
na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž s tmavým pískem 
cca 250 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička, trezor  
za poplatek, balkon nebo terasa. TR: viz DR,  
prostornější. QR: viz DR, prostornější, 4 samostatná 
lůžka nebo dvoulůžko s palandou.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenisový kurt,  
stolní tenis. Za poplatek: sauna, masáže,  
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Možnost zábavy v centru letoviska Kamari.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, dětská postýlka  
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Makarios ccc
ŘECKO   SANTORINI   KAMARI

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

HH | HIi | Hi | H

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

HHH | Hhi

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

HHHH | HHHI | Hhii

H dospělá osoba  i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 250 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

   Kombinace odpočinku a zábavy

   Vhodné pro všechny věkové 
kategorie

   Pokoje s pěknou 
zrenovovanou koupelnou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.makarios-hotel.gr 

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

3,5TripAdvisor
297 hodnotících
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POLOHA  Hotel cca 6 km od letiště a cca 8 km  
od hlavního města Thira (spojení linkovým autobusem, 
zastávka cca 150 m). V okolí obchody, restaurace, taverny.
VYBAVENÍ  13 pokojů, recepce (08.00–24.00 hod.),  
TV místnost, restaurace a bar. Bazén s terasou 
na slunění, lehátka a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž s tmavým pískem 
u hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (sprcha), klimatizace, 
lednička, TV/sat., telefon, trezor, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Rozšířená kontinentální snídaně.
ZÁBAVA  Možnost zábavy v letovisku Kamari.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccd
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Enjoy Villas ccc
ŘECKO   SANTORINI   KAMARI

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

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 25 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

   Příjemné ubytování s typicky  
řeckou atmosférou

   Kombinace koupání a zábavy

   Oblíbený hotel situovaný  
přímo na promenádě

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.enjoyvillas.gr

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

4,0TripAdvisor
181 hodnotících
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POLOHA  Hotel s tradiční architekturou cca 5 km 
od letiště. V okolí obchody, restaurace, bary.
VYBAVENÍ  35 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
restaurace k podávání snídaně, lobby bar. 
V zahradě bazén, bar u bazénu, terasa 
na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž s tmavým hrubým 
pískem cca 250 m od hotelu. Lehátka a slunečníky 
za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
telefon, trezor, TV/sat., lednička, klimatizace,  
balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Rozšířená kontinentální 
snídaně formou bufetu.
ZÁBAVA  Možnost zábavy v centru Kamari.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Artemis ccc
ŘECKO   SANTORINI   KAMARI

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

HHH | HHi | HH | Hii | Hi

H dospělá osoba  i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 250 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

   V tradičním řeckém stylu

   Hotel s rodinnou atmosférou

   V blízkosti nejkrásnější pláže ostrova

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.artemis-santorini.com

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

4,5TripAdvisor
228 hodnotících
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Hotel Dilino cc
ŘECKO   SANTORINI   KAMARI

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

HHH | HHi | HH | Hii | Hi

H dospělá osoba  i dítě do 8 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

   V blízkosti centra nákupů a zábavy

   Možnost stravování v blízkých 
tavernách

   Jednoduché ubytování 
za výhodnou cenu

POLOHA  Rodinný hotel s tradiční atmosférou 
nedaleko centra letoviska Kamari. V okolí 
obchody, restaurace, taverny. Hlavní město Thira 
cca 10 km (dobré autobusové spojení).
VYBAVENÍ  Recepce (v určených hodinách) 
a snack bar přes ulici.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž s tmavým hrubým 
pískem cca 50 m od hotelu. Lehátka a slunečníky 
za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč 
vlasů), klimatizace, TV/sat., lednička, trezor 
za poplatek, balkon nebo terasa. 
STRAVOVÁNÍ  Bez stravování. Možnost 
dokoupení snídaně formou bufetu v restauraci 
cca 20 m od hotelu. Hosté mohou využít cenově 
zvýhodněné večeře v blízké taverně.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní sporty  
na pláži.
ZÁBAVA  Možnost zábavy v centru Kamari.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Pláž: písečnooblázková cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.dilino-santorini.gr

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

4,0TripAdvisor
92 hodnotících
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POLOHA  Rodinný hotel nedaleko centra letoviska 
Kamari s množstvím obchodů, taveren, restaurací, 
barů a kaváren. Cca 20 m od hotelu zastávka 
autobusu. Hlavní město Thira cca 10 km.
VYBAVENÍ  13 pokojů, recepce, trezor 
za poplatek, místnost k podávání snídaní.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž Kamari s tmavým 
pískem cca 100 m od hotelu. Podél pláže promenáda 
plná restaurací a obchodů. Lehátka a slunečníky 
za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička, balkon 
nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně.
ZÁBAVA  Možnost zábavy v centru města Kamari.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve všech 
společných prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Proteas cc
ŘECKO   SANTORINI   KAMARI

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba  i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

   Rodinný hotel s typicky řeckou 
atmosférou

   Dostupnost centra letoviska

   Cenově výhodná nabídka

   Možnost stravování v blízkých 
tavernách

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.proteas-santorini.gr

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

3,5TripAdvisor
44 hodnotících
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POLOHA  Přímo v centru vesničky Akrotiri, v okolí 
taverny, obchody a cca 600 m archeologické 
naleziště. Cca 9 km hlavní město s možností 
zábavy, spojení místní hromadnou dopravou, 
zastávka autobusu v blízkosti hotelu.
VYBAVENÍ  5 budov, recepce (v určených 
hodinách), restaurace, bar. Venku bazén, lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky u bazénu za poplatek. 
PLÁŽ  Cca 1 km dlouhá oblázkovokamenitá pláž nebo 
1,3 km dlouhá známá červená písečnooblázková pláž 
(možnost využití místní hromadné dopravy za poplatek). 
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), TV/sat., 
set na přípravu kávy a čaje, minibar, trezor 
oproti kauci, žehlička a žehlicí prkno 
(na vyžádání), balkon nebo terasa. DRS: viz 
DR, výhled na moře. JS: viz DR, pohovka.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.
Možnost dokoupení večeře formou bufetu 
nebo plné penze (oběd formou bufetu). 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém 
areálu hotelu, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Paradise Resort ccc
ŘECKO   SANTORINI   AKROTIRI

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

HH | Hi | H

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

HH | Hi | H

H dospělá osoba  i dítě do 12 let

Pláž: oblázková cca 600 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

   Rodinný hotel v typické řecké 
vesničce

   Klidná, odpočinková dovolená 
v příjemném prostředí

   V blízkosti archeologického 
naleziště a vyhledávané 
červené pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelparadise.gr

4,0TripAdvisor
134 hodnotících
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Dovolená na ostrově Rhodos je opravdu pro 
každého. Najdete zde totiž od všeho trochu – 
na jedné straně místa plná turistického ruchu 
a na straně druhé nedotčenou přírodu a opuštěné 
pláže. Ostrov věčného slunce má pobřeží dlouhé 
220 kilometrů a poskytuje turistům opravdu 
luxusní výběr pláží. Na své si zde přijdou i milovníci 
historie, jelikož Rhodos nabízí díky svým bohatým 
dějinám i mnoho antických památek. 

CHARAKTERISTIKA
Rhodos je čtvrtým největším řeckým ostrovem. Hlavním městem ostrova a zároveň celé 
provincie Dodekanessos je město Rhodos. Žije v něm kolem 60 000 obyvatel. Na ost-
rově se nachází ještě dalších 46 menších měst a vesnic – za nejmalebnější se přitom 
považuje městečko Lindos. Za jasných dnů bývá z města Rhodos vidět turecké pobřeží. 
Východní pobřeží je tvořeno nížinami i pahorkatinami, západní pobřeží pak strmými ska-
lami. Nejvyšší hora Atáviros (1 215 metrů) je téměř bez vegetace. Rhodos je však velmi 
zelený ostrov se spoustou květin. 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Petaloudes neboli Údolí motýlů je jediné místo na světě, kde je možné od začátku čer-
vence do poloviny září spatřit stovky vzácných motýlů. Jedná se o světovou raritu, proto 
se vyplatí toto místo navštívit. V zalesněné rokli v klidném vlhkém zeleném prostředí, žijí 
vzácní motýli rodu Callimorpha quadripunctaria. Jedná se o noční motýly, kteří během 
dne odpočívají a spí na skalách a kmenech stromů. Jejich křídla jsou zářivě oranžová 
se čtyřmi černými tečkami. Když spí, splývají s okolím. Motýly sem do údolí láká vůně 
pryskyřičných stromů. Tyto stromy se v celém Řecku vyskytují pouze na ostrově Rhodos.
Rhodos se může pyšnit rovněž jedním z divů světa. Všechny lodě mířící do přístavu 
musely proplout pod rozkročeným obrem. Tak zní jedna z variant příběhu o gigantickém  

díle – kolosu rhodském. Jak ale toto monumentální dílo ve skutečnosti vypadalo, nikdo 
dnes neví a zřejmě se už nikdy nedozví. Socha měřila mezi 34 a 45 metry, ztělesňovala 
boha slunce Helia a sloužila také jako maják. Ve své době byl kolos tak významným 
rysem ostrova, že starověcí Řekové a Frankové nazývali obyvatele ostrova Koloséany.

PRAKTICKÉ TIPY
Z ostrova si můžete dovézt tradiční suvenýry. Typické jsou krásné a kvalitní prsteny, 
řetízky, náramky nebo náušnice. Především v Lindu a ve staré části města Rhodos 
můžete zakoupit vkusné výšivky a háčkované krajky. Pokud chcete někomu přivézt jen 
malou pozornost, určitě uděláte svým blízkým radost koupí mořské houby. 
Pokud máte rádi aktivní dovolenou, můžete si vybrat z mnoha nabízených vodních a plá-
žových sportů. Na mořském dně v okolí ostrova leží ještě spousta antických pokladů. 
Potápění je proto dovoleno pouze za doprovodu oprávněných instruktorů. Ideálními zálivy 
jsou Kalithea, Ladiko a Anthony Quinn.

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)
Aquapark patří k vyhledávaným místům zábavy na tomto ostrově. Vodní park se nachází 
v letovisku Faliraki v severovýchodní části ostrova a nabízí svým návštěvníkům množství 
vodních skluzavek, restaurací, barů a obchodů.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
V Řecku je nově zavedena povinnost hradit pobytovou taxu v závislosti na kategorii hotelu. 
Taxa není zahrnuta v ceně zájezdu a musí být uhrazena klientem přímo na recepci hotelu.

Kouzlo antických památek

TO NEJLEPŠÍ Z RHODU

   „Kolik typů pláží znáš, tolik jich najdeš na Rhodu“

   Město Lindos – nejkrásnější egejská osada

   Gastronomické zážitky z vynikající řecké kuchyně
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MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 25 30 32 33 30 25

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 19 21 23 25 24 22

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

MĚSTO RHODOS  Dějiny ostrova jsou v podstatě jen ději nami jeho hlavního 
města. Dnes jsou zde dokonale zrekonstruované památky na dobu rytířskou, 
impozantní hradby, Palác velmistrů, pestré uličky starých trhů. PETALOUDES  
Údolí motýlů, kteří se tu rojí zejména v horkých letních měsících, místo překrásné 
divoké přírody. KALITHEA  Bývalé termální lázně s nostalgickou atmo sférou 
a krásným zálivem s křišťálovou vodou. SUVENÝRY  Vzácné a krásné jsou 
ručně malované ikony, koberce nebo šperky z drahých kovů. SYMI  Lodní výlet 
na ostrůvek nedaleko Rhodu s poutním klášterem a přístavem plným pravých 
rybářských taveren. LINDOS  Nejkrásnější egejská osada se zachovalou akropolí 
a malebnými uličkami nabíze jícími nezapomenutelnou atmosféru. Rodné místo 
sochaře Charése, autora kolosu rhodského.

R
ho

do
s
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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. 696–697

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
Ostrov Rhodos nabízí kromě slunce, krásných pláží a osvěžujícího moře také mnoho příležitostí k výletům. 
Vybere si opravdu každý. Chcete-li poznat zdejší přírodu a památky, vydejte se na celodenní okruh ostrovem 
nebo na půldenní výlet do hlavního města Rhodos. Za poznáním Orientu a nákupem netradičních suvenýrů 
se vypravte do tureckého města Marmaris, které je řeckému ostrovu nejblíže. 

  Celodenní výlet, při kterém 
poznáte mnoho tváří ostrova 
Rhodos a osvěžíte si své 
znalosti řecké historie

Celodenní výlet – návštěva krásného 
města Lindos a antické akropole. 

Zastávka ve vesnici Sianna, ochutnávka 
vín ve vinařské oblasti Embona. Na závěr 
Filerimos – křížová cesta nebo Údolí 
motýlů (dle sezony).

  Rhodos – město, kde se 
zastavil čas

Půldenní výlet do hlavního města Rho-
dos. Návštěva místní akropole, antického 

stadionu a divadla. Procházka starým 
městem, rytířskou uličkou a historickým 
centrem. Volný čas na závěr.

  Tyrkysové pobřeží, kouzelná 
příroda i unikátní památky

Fethiye se nachází cca 1,5 hodiny plavby 
z rhodského přístavu. Návštěva amfi-
teátru, následně skalní hrobky. Další 

zastávkou je Kayakoy – město duchů. 
Návštěva výrobny tureckých sladkostí 
včetně ochutnávky. V závěru návštěva 
rybí tržnice. Volný čas na místním bazaru. 
V angličtině. Přístavní taxa a oběd nejsou 
v ceně.

  Zažijte atmosféru tradičního 
Řecka a romantické toulky 
s vůní dálek

Celodenní výlet lodí. Návštěva kláštera 
Panormitis a malebného přístavního měs-
tečka Symi. Volný čas s možností nákupu 
mořských hub a koření.

  Nasajte vůni Orientu, koření 
a vzácných parfémů a vydejte 
se s námi objevovat kouzla 
a barvy Východu

Z Rhodu to je nejblíže do města Marma-
ris. Zavítáme do typické „kobercárny“ 
a zlatnictví.

Navštívíme místní bazar (orientální tržiště). 
Dále budeme pokračovat k velkému 
přístavu Netsel Marina, vzdálenému jen 
pár minut od starého města. Na závěr si 
můžete prohlédnout uličky starého města 
s hradem Marmaris. Přístavní taxa a oběd 
nejsou v ceně.

Nákupní Marmaris – Turecko od 57 €

Lodní výlet na ostrov Symi od 47 €

Fethiye – Turecko od 62 €

Město Rhodos od 32 €

Okruh ostrovem Rhodos od 1 290 Kč
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Pobytové oblasti

Město Rhodos je známé svým překrásným historickým jádrem a památkami, které 
tu zanechali johanité. Zajímavý je také přístav Mandraki. Kavárny, bary a restaurace 
ve městě Rhodos pulzují rušným nočním životem.

1   Hotel Mitsis Petit Palais cccc str. 187
2   Hotel Mitsis Grand Beach ccccc str. 188 
3   Hotel Mitsis La Vita Beach cccc str. 190
4   Hotel El Greco cc str. 191
5   Hotel Princess Flora ccc str. 210

Doba transferu z letiště cca 45 minut

5

4
1

Stranou od velkých turistických center v blízkosti malých skalnatých zálivů a bývalých 
tureckých lázní leží oblast s názvem Kalithea, 2 km od ní se pak nachází typicky řecká 
vesnička Koskinou. Hotely jsou v blízkosti jednotlivých pláží a celá oblast je vzdálena 
pouhé 4 km od města Rhodos. 

1   Hotel The Kresten Royal Villas & Spa ccccc str. 204
2   Hotel Kresten Palace cccc str. 205
3   Hotel Kalithea Horizon Royal ccccd str. 206
4   Hotel Kalithea Mare Palace cccc str. 208

Doba transferu z letiště cca 50 minut

2

3

1

Kalithea / Koskinou

4

K tomuto středisku patří kromě dlouhých oblázkových pláží též kavárny, bary, restaurace, 
obchody a diskotéky. Středisko má pravidelné spojení linkovým autobusem s městem 
Rhodos.

1   Hotel Filerimos Village cccc str. 200
2   Hotel Labranda Blue Bay cccc str. 198 
3   Hotel Dodeca Sea Resort cccc str. 202
4   Hotel Sunshine Rhodes cccc str. 196
5   Hotel Avra Beach cccc str. 192 
6   Hotel Oceanis Park cccc str. 194 Doba transferu z letiště cca 35 minut

4
3

1

5

 Pláž  Obchodní středisko  Přístav
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Město Rhodos

Ixia / Ialyssos

23

2

6
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Na východním pobřeží Rhodu 12 km jižně od Faliraki leží Kolymbia. Centrem střediska 
je tříkilometrová eukalyptová alej, která vede k oblázkové a písečnooblázkové pláži 
a malému přístavu. Na promenádě se nacházejí taverny, bary a obchody. Na pláži je 
k dispozici bohatá nabídka vodních sportů.

1   Hotel Fantasy cccd str. 228
2   Hotel Tina Flora ccc str. 230
3   Hotel Loutanis ccc str. 229
4   Hotel Lydia Maris Resort & Spa ccccd str. 219 
5   Hotel Memphis Beach cccc str. 224 
6   Hotel Funtazie klub Irene Palace cccc str. 222
7   Hotel Port Royal Villas & Spa ccccc str. 218 
8   Hotel Atlantica Imperial Resort ccccc str. 214
9   Hotel Golden Odyssey cccc str. 226 
q   Hotel Atlantica Aegean Blue ccccc str. 216
w    Hotel Funtazie klub Sunconnect Kolymbia Star cccc str. 220 

Doba transferu z letiště cca 60 minut

1

Kolymbia

6

8

9

q

w

2

Pobytové oblasti

Největší středisko na Rhodu pro turisty z celé Evropy nabízí svým návštěvníkům četné 
restaurace, kavárny, bary, butiky, diskotéky a rušný noční život nejen pro mladé. Faliraki 
leží na několik kilometrů dlouhé písečné pláži ve vzdálenosti asi 15 km od města Rhodos. 
Ve středisku Faliraki je jeden z největších aquaparků v Řecku a také lunapark pro děti 
a mládež.

1   Hotel Elysium Resort & Spa ccccc str. 164
2   Hotel Mitsis Alila Exclusive Resort & Spa ccccc str. 162 
3   Hotel Funtazie klub LTI Amada Colossos Resort ccccc str. 166 
4   Hotel Esperos Palace ccccd str. 170
5   Hotel Grecotel Rhodos Royal cccc str. 168
6   Hotel Eperos Village Blue ccccc str. 172
7   Hotel Calypso Beach cccc str. 174

Doba transferu z letiště cca 55 minut

1
2

Faliraki

5

7

9 u
w

r

t

y

p

8   Hotel Apollo Beach cccc str. 173
9   Hotel Grecian Fantasia Resort ccC str. 183
q   Hotel Casa Cabana ccCc str. 180
w   Hotel Evi ccc str. 181
e   Hotel Lido Star cccc str. 175
r   Studia Paradise ccc str. 185
t   Aparthotel Sun & Sea ccc str. 184
y   Studia Vergina Sun ccc str. 186
u   Hotel Lymberia ccc str. 182
i   Hotel White Dreams Resort cccc str. 178
o   Hotel Evita Sun cccc str. 176
p   Hotel Cathrin cccc str. 179

o

 Pláž  Obchodní středisko
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

4

3

7

5

3

q

e

4

6

8

i
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Pobytové oblasti

Lardos leží na jihovýchodním pobřeží Rhodu asi 50 km od hlavního města. Jedná se 
o překrásnou vesničku se skvělou atmosférou a řadou taveren. Většina pláží v této oblasti 
je písečnooblázková.

1   Hotel Kamari Beach cccc str. 235

Doba transferu z letiště cca 95 minut

Lardos

Nepříliš rozsáhlé ani známé letovisko Theologos najdete na západním pobřeží řeckého 
ostrova Rhodos. Nachází se přímo u Egejského moře, severovýchodním směrem se asi 
po 5 kilometrech dostanete k mezinárodnímu letišti a po dalších zhruba 20 minutách 
do hlavního města Rhodos.

1   Hotel Summer Dream ccc str. 203

Doba transferu z letiště cca 50 minut

1

Afandou je větší vesnice asi 1,5 km od pláže. Naleznete zde obchody, taverny a bary. 
Nedaleko Afandou jsou krásné jeskyně Erimokastro Caves. V Afandou se nachází jediné 
golfové hřiště ostrova. Hotely leží v blízkosti dlouhé oblázkové pláže s křišťálově čistou 
vodou.

1   Hotel Triantafillas ccc str. 212
2   Hotel Afandou Blu Resort ccc str. 211 
3   Hotel Oasis Hotels & Bungalows ccc str. 213

Doba transferu z letiště cca 55 minut

3

Afandou

2

1

 Pláž  Obchodní středisko
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Theologos

1



160

R
H

O
D

O
S

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

Pobytové oblasti

Město Lindos, někdy také nazývané „zkamenělý sen“, je plné historických památek. 

1   Hotel Atrium Palace Thalasso Spa  
Resort & Villas ccccc str. 232

2   Hotel Aquagrand Exclusive Deluxe Resort ccccc str. 234
3   Hotel Mitsis Lindos Mmories ccccc str. 231

Doba transferu z letiště cca 90 minut

2

Lindos
1

Archangelos, po hlavním městě největší městečko na Rhodu, se pyšní pestře pomalova-
nými domy, nejkrásnějším hřbitovem na ostrově a množstvím hrnčířských dílen.

1   Hotel Asteria cc str. 251

Doba transferu z letiště cca 80 minut

1
Archangelos

 Pláž  Obchodní středisko
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

3
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Pobytové oblasti

Jedno z nejjižnějších míst turistického ruchu na ostrově Rhodos. Naleznete zde nádher-
nou křišťálově čistou mořskou vodu a klidná místa k odpočinku a relaxaci. V okolí hotelů 
je pár obchůdků a taveren. Město Lindos je vzdáleno cca 12 km.

1   Hotel Rodos Princess Beach cccc str. 240
2   Hotel Princess Sun cccc str. 242 
3   Hotel Boutique 5 & Spa ccccc str. 237
4   Hotel Mayia Exclusive Resort & Spa ccccc str. 238
5   Hotel Funtazie klub LABRANDA Kiotari Bay cccc str. 244
6   Hotel Lindian Village ccccc str. 236

Doba transferu z letiště cca 110 minut

3 5
1

Kiotari

2

Vesnice Lachania leží v jižní části ostrova Rhodos. Bydlí zde pouhých 100 obyvatel, je to 
velmi klidné místo, kam zavítá jen málo turistů. Obec leží uprostřed úrodných kopců, asi 
2 km od pláže. V centru vesničky Lachania s dobře zachovalými bílými domky můžete 
v taverně u velkého platanu ochutnat speciality řecké kuchyně. 

1   Hotel Atrium Prestige Thalasso Spa Resort ccccc str. 250

Doba transferu z letiště cca 140 minut

Lachania / Plimiri

1

 Pláž  Obchodní středisko
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

6

4

Gennadi je malá, typická vesnička pouze s několika sty obyvateli. Nachází se na východ-
ním pobřeží ostrova jižně od Lindosu a asi 60 km od hlavního města. Jsou zde krásné 
pláže a zátoky stranou od centra. Podél hlavní pláže se nachází několik taveren.

1   Hotel Gennadi Grand Resort ccccc str. 246
2   Hotel Atlantica Dreams Resort & Spa ccccc str. 248

1

Gennadi

Doba transferu z letiště cca 120 minut

2
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Hotel Mitsis Alila Exclusive Resort & Spa ccccc
ŘECKO  RHODOS  FALIRAKI

POLOHA  Přímo u dlouhé písečnooblázkové pláže. 
Centrum největšího letoviska ostrova Faliraki s nákupními 
a zábavními možnostmi včetně velkého aquaparku cca 
3 km. Hlavní město ostrova vzdáleno cca 10 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a viladomy (314 pokojů, 
výtahy v hlavní budově), vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace a 8 tematických restaurací (např. italská, 
řecká, sushi, mexická), 5 barů včetně Champaign 
baru, TV místnost, nákupní arkáda, venkovní amfiteátr, 
venkovní parkoviště, konferenční hala. V zahradě 
hlavní bazén s mořskou vodou, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma (osušky oproti kauci).
PLÁŽ  Dlouhá písečnooblázková pláž přímo u hotelu. 
Lehátka a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
POKOJ  DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), TV/sat.,  
klimatizace, set na přípravu kávy a čaje, telefon, trezor, 
balkon nebo terasa, výhled na moře. JSSV: viz DRSV, 
prostornější, 1 místnost s obývací částí, jacuzzi na 
balkoně. FRSS: viz DRSV, dvě místnosti oddělené 
posuvnými dveřmi, 2× klimatizace, strana k moři 
(bez přímého výhledu na moře). FRSVZ: viz FRSS, 
privátní bazén. SUSV: viz DRSV, ložnice a obývací 
pokoj,2× koupelna/WC, klimatizace, 2 balkony, 
terasa (70 m2) na slunění s lehátky a slunečníky.
STRAVOVÁNÍ  Viz program ultra all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: plážový volejbal, 
vodní pólo, tenis, stolní tenis, fitness, aerobik, kánoe, 
lekce plavání. Za poplatek: biliár, šlapadla.
ZÁBAVA  Denní a večerní animační programy, 
večery s živou hudbou, DJ, kabarety.
PRO DĚTI  Dětský bazén se slanou vodou, dětské hřiště, 
miniklub (10.00–12.00 a 15.00–17.00 hod.), animační 
program pro děti a minidisko. Dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu. 
Za poplatek: vysokorychlostní WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou amerického bufetu  
(06.30–10.30 hod.)

  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu v hlavní restauraci nebo  
à la carte v následujících restauracích: řecké, 
italské, mexické, Burger (v tematických restauracích 
nutná rezervace)

  Snack v tematických restauracích: Ouzeri (řecké 
tapas), Pitta koutek, Burger (12.00–20.30 hod.)

  Cukrárna (10.00–02.00 hod.)

  Večeře formou bufetu v hlavní restauraci nebo 
à la carte v následujících restauracích: řecké, 
italské, asijské & sushi, mexické (v tematických 
restauracích nutná rezervace)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
(10.00–00.30 hod.)

  Minilednička doplňována každý den  
(nealko, pivo, voda) 

  Bar na pláži a pec na pizzu

  Tea time (16.00–19.00 hodin), výběr kvalitních 
čajů u vnitřního bazénu

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: vnitřní bazén se slanou vodou 
a fitness (vstup od 18 let), jacuzzi, masáže, hammam

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

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  .............................  FRSS | FRSVZ  

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

JUNIOR SUITE  ..............................................  JSSV 

HH | Hi

SUITE  ...........................................................  SUSV 

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

H dospělá osoba i dítě do 13 let 
(na pokojích FRSS/FRSVZ/SUSV dítě do 15 let)

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Z oblíbeného hotelového řetězce 
Mitsis Hotels

  Prostorné rodinné pokoje

  Bar a pizza na pláži

  8 tematických restaurací

  U bazénu tobogan a skluzavky

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mitsishotels.com

U NÁS
EXKLUZIVNĚ
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DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

RODINNÝ POKOJ

4,5TripAdvisor
2 124 hodnotících
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Hotel Elysium Resort & Spa ccccc
ŘECKO  RHODOS  FALIRAKI

POLOHA  V klidné části prázdninového střediska 
Faliraki cca 3 km od centra se spoustou barů, 
obchodů a restaurací. Město Rhodos je vzdáleno 
10 km, golfové hřiště v Afandou 14 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova s osmi patry, 
3 panoramatické výtahy, velká zahradní laguna, 
dvě křídla se sedmi a šesti patry (2 + 1 výtah), 
vstupní hala s recepcí, bary, restaurace. 2 velké 
bazény – z toho jeden velký ve tvaru laguny a dva 
pro děti, terasy na slunění s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci. 2 podlaží hotelu náleží 
Elite Clubu s nejluxusnějšími pokoji a speciálním 
servisem, oddělená část recepce při příjezdu klientů, 
speciální restaurace pro podávání snídaní.
PLÁŽ  Přímo u písečnooblázkové pláže. Lehátka 
a slunečníky zdarma včetně osušek oproti kauci, 
bar na pláži.
POKOJ  DRSV: koupelna/WC, možnost oddělených 
nebo manželských lůžek, TV/sat., telefon, individuální 
klimatizace, trezor, balkon nebo terasa, výhled na moře, 
28–30 m2. DRSVS: viz DRSV, prostornější než DRSV, 
část pokoje pro posezení, hydromasážní vana, cca 32 m2.  
DRSVX: viz DRSV, Elite Club. SUSVX: viz DRSV, 
Elite Club oddělený obývací pokoj s balkonem 
s výhledem na moře, ložnice s vlastní koupelnou se 
dvěma umyvadly, hydromasážní vana, sprcha/WC, 
CD/DVD přehrávač, 64 m2. JSSVX: viz DRSV, Elite 
Club, ve 2 patrech hlavní budovy, dřevěné podklady, 
obývací část, CD/DVD přehrávač, odlišný design než 
u DRSV včetně nábytku, denně láhev minerální vody, 
sladkosti, kávovar, hydromasážní vana, 45 m2. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru z menu a lehkého bufetu. Možnost 
dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
tenisový kurt (osvětlení za poplatek), minigolf, 
aquaaerobik, vodní pólo, plážový volejbal.

ZÁBAVA  Denně živá hudba, večerní show, 
lehké denní animace, 1× týdně řecké večer.
PRO DĚTI  Velký dětský bazén. Dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání). 
PRO HANDICAPOVANÉ  Hotel disponuje 
několika pokoji pro handicapované.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA
  Vyzkoušejte lázně o rozloze 800 m2  
s 10 wellness místnostmi

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

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................. DRSVS | DRSVX 

HH | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ............................  DRXSVS 

HHI | Hh | Hii | Hi

JUNIOR SUITE  ............................................  JSSVX 

Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi

SUITE  .........................................................  SUSVX 

Hhii | 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 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pro náročné klienty

  Vyhlášená kuchyně, výborný servis

  Přímo u dlouhé pláže

  Nádherný výhled na moře

  Nově možnost dokoupení  
plné penze

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.elysium.gr

•  Lehké občerstvení během dne (sekt, káva,  
čaj, ovoce, lehký snack)

•   Výběr mezinárodních novin a časopisů
•  Výběr knih a CD/DVD
•  Speciální restaurace pro podávání snídaně

ELITE CLUB
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DVOULŮŽKOVÝ POKOJ ELITE SUPERIOR

4,5TripAdvisor
1 941 hodnotících
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Hotel Funtazie klub LTI Amada Colossos Resort ccccc
ŘECKO  RHODOS  FALIRAKI

POLOHA  Nový moderní hotel cca 3 km od centra 
střediska Faliraki s mnoha bary, tavernami 
a obchody. Hlavní město Rhodos cca 10 km (dobré 
autobusové spojení, zastávka cca 100 m).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, 7 restaurací  
(hlavní, asijská, italská, řecká taverna, fast food),  
několik barů, minimarket. Zóna pro rodiny s dětmi 
a oddělená zóna pro dospělé osoby (oddělená sekce  
v hlavní restauraci, sekce v řecké taverně, bazén  
a bar u bazénu, sekce na pláži). Celkem 4 bazény  
(hlavní bazén, relaxační bazén, bazén v aquaparku, 
aktivní bazén). V zahradě terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky zdarma. 
Aquapark přímo v hotelu zdarma. Minimarket.
PLÁŽ  Dlouhá písečnooblázková pláž přímo 
u hotelu. Lehátka a slunečníky na pláži zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan), 
nové moderní, designové pokoje ve středomořském stylu, 
klimatizace, TV/sat., luxusní ortopedické postele,  
set na přípravu kávy a čaje, trezor, minilednička, balkon 
nebo terasa, velikost pokoje 23 m2. DRP: viz DR, méně 
výhodná poloha. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
FRSV: viz DRSV, 2 místnosti oddělené opticky, 
velikost pokoje 29 m2. FRSVSP: viz FRSV, 
sdílený bazén, velikost pokoje 35 m2. 
STRAVOVÁNÍ  Viz program ultra all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenisový kurt 
(vybavení za poplatek). Za poplatek: fitness.
ZVLÁŠTNOSTI  Hotel disponuje zónou pro rodiny 
a zónou pro dospělé osoby.
ZÁBAVA  Bohatý denní a večerní animační 
program pro děti i dospělé. Tematické večery.
PRO DĚTI  Aquapark, bazény s vodními atrakcemi, 
líná řeka. Skluzavky do vody (černá díra, volný 
pád, multiskluzavka, raftová skluzavka, vesmírná 
díra atd.). Vodní věž s několika skluzavkami, 
vodní houba s vodopády, chobotnička, 7 různých 

vodních fontán, stříkací hračky. Dva dětské kluby 
(s vybavením), klub pro náctileté, dětské hřiště.
PRO HANDICAPOVANÉ  Hotel disponuje několika 
pokoji přizpůsobenými pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi na pokojích a v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

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

HHh | HHi | HH | H

RODINNÝ POKOJ  ...........................  FRSV | FRSVSP 

HHHh | HHHi | HHH | HHII | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program ultra all inclusive

  Aquapark přímo v hotelu

  Až pro 2 děti pobyt zdarma

  Tematické restaurace
PROGRAM ULTRA 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)
  Oběd formou bufetu v hlavní restauraci 
(13.00–15.00 hod.) 

  Snack – hamburger, párek v rohlíku, pizza atd. 
(10.30–18.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.) 
v hlavní restauraci

  1× týdně možnost večeře v asijské, italské  
či řecké taverně (nutná rezervace)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje zahraniční 
i místní výroby (10.00–24.00 hod.)

  Teplý a studený snack  
(15.30–18.00 a 22.30–24.00 hod.)

  Bar u bazénu
  Bar na pláži včetně teplého a studeného snacku

VIZUALIZACE

PROMO POKOJE

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.louishotels.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. 696–697

RODINNÝ POKOJ SE SDÍLENÝM BAZÉNEM (FRSVSP)

4,0TripAdvisor
388 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. 696–697

Hotel Grecotel Rhodos Royal cccc
ŘECKO  RHODOS  FALIRAKI

POLOHA  Kvalitní moderní hotel ve velké 
subtropické zahradě cca 3 km od centra střediska 
Faliraki s mnoha bary, tavernami a obchody. 
Hlavní město Rhodos cca 10 km (dobré 
autobusové spojení, zastávka cca 100 m).
VYBAVENÍ  Hlavní budova a bungalovy, vstupní 
hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace (asijská, 
Yachting club restaurace), bary, minimarket, 2 bazény 
o rozloze 800 m2, dětský bazén, 2 tobogany, vnitřní 
bazén. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ  Dlouhá písečnooblázková pláž přímo u hotelu. 
Lehátka a slunečníky na pláži zdarma. Plážový bar.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., minilednička, trezor, balkon  
nebo terasa. DRSS: viz DR, strana k moři. DRSV: viz DR, 
výhled na moře. DRSVS: viz DRSV, zrenovované. 
FRGV: viz DR, dvě místnosti oddělené zatahovacími 
dveřmi (37 m2). FRSS: viz FRGV, strana k moři. 
FRSVS: viz DR, zrenovované (40 m2).
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, boccia, 
hřiště pro plážový volejbal, fitness, kánoe a šlapadla, 
windsurfing pro držitele licence, aerobik a aquaaerobik.
ZÁBAVA  Bohatý denní a večerní animační program 
pro děti i dospělé. Disko, tematické večery.
PRO DĚTI  Grecoland Club (3–12 let)  
s atraktivními aktivitami, dětské hřiště, dětské menu, 
dopolední i odpolední program s profesionálním 
dohledem 6 dní v týdnu. Grecoteens (13–17 let) 
od poloviny června do poloviny září zábava 
včetně sportovních her, vodního póla, 
plážového volejbalu, turnajů, lukostřelby 
a dalších aktivit. Dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.15–10.00 hod.) 
včetně produktů zdravé výživy a tradičních 
bylinkových čajů

  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.),  
pro děti (12.30–13.00 hod.)

  Večeře formou bufetu v hlavní restauraci 
(18.30–21.15 hod.), pro děti (18.30–20.00 hod.)

  1× týdně večeře v à la carte restauraci 
(19.00–22.00 hod., nutná rezervace)

  Káva, nealkoholické nápoje, voda, pivo, víno 
a alkoholické nápoje samoobslužnou formou 
v beach baru (10.30–00.30 hod.) 

  Zmrzlina (11.00–18.30 hod.)

  Teplý a studený snack v taverně nebo v baru 
na pláži (10.00–12.15 hod. a 16.30–18.00 hod.)

  Káva, čaj, sušenky (15.00–16.30 hod.) 

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby, 
káva, čaj (10.00–23.00 hod.)

  Půlnoční snack (23.30–24.00 hod.) 

WELLNESS & SPA
  Vstup od 18 let

  Zdarma: vnitřní bazén

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ..  DR | DRSS | DRSV | DRSVS 

HHh | HHi | HH | H

RODINNÝ POKOJ  ...................  FRGV | FRSS | FRSVS 

HHHi | HHH | HHII | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nádherná subtropická zahrada

  2 tobogany

  1 000 m2 bazénů

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.rhodosroyal.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. 696–697

4,0TripAdvisor
725 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. 696–697

POLOHA  Ve východní části ostrova na okraji 
letoviska Faliraki přímo u dlouhé písečné pláže. 
V okolí obchody, zastávka autobusu (spojení 
s městem Faliraki – centrum 3 km, Lindos, hlavní 
město 12 km), turistický minivláček (okružní jízda 
po Faliraki). Aquapark cca 300 m (vstup za poplatek).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
TV koutek, minimarket, konferenční místnosti, 
obchod se suvenýry, bankomat (před hotelem), 
restaurace, bary, 2 bazény, líná relaxační řeka 
s kruhy, vnitřní bazén (vyhřívaný v květnu a říjnu).
PLÁŽ  Písečná pláž (při vstupu do moře oblázky) 
přímo u hotelu. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), TV/sat., 
klimatizace, minilednička, minibar za poplatek 
(na vyžádání), trezor za poplatek, láhev vína při příletu, 
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře, 
velikost cca 23–27 m2. DRSVF: viz DR, set na 
přípravu kávy a čaje, láhev sektu při příletu a voda, 
výhled na moře, prostornější (27 m2).
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: minigolf, 
stolní tenis, tenis (vybavení za poplatek), zahradní 
šachy, aerobik, vodní gymnastika, fitness. 
Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní animační program, řecké 
večery, živá hudba, DJ večery, zábavné večery. 
Aquapark a lunapark naproti hotelu za poplatek.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma 
(na vyžádání), líná relaxační řeka, aquapark 
a lunapark naproti hotelu za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi na veřejných místech 
a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Esperos Palace ccccd
ŘECKO  RHODOS  FALIRAKI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.) –  
gril koutek, pizza koutek

  Večeře formou bufetu (18.00–21.15 hod.)

  1× za pobyt řecká restaurace 
(18.15–21.15 hod., nutná rezervace)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje 
(10.00–24.00 hod.)

  Snack (10.00–16.00 hod.)

  Káva, čaj a zákusky (16.00–17.30 hod.)

  Zmrzlina (11.00–18.00 hod.)

  Večerní snack (22.30–24.00 hod.)

  Naplněný mimibar při příjezdu  
(voda, nealkoholické nápoje a pivo)

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní bazén (vyhřívaný v květnu 
a říjnu), fitness 

  Za poplatek: masáže, pedikúra a manikúra 

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

HH | HII | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................... DRSV | DRSVF 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u pláže

  Relaxační líná řeka

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.esperiagroup.gr

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. 696–697

4,5TripAdvisor
337 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. 696–697

POLOHA  Ve východní části ostrova na okraji 
letoviska Faliraki ve svahu cca 500 m nad pláží. 
V okolí obchody, zastávka autobusu (spojení 
s městem Faliraki – centrum 3 km, Lindos, hlavní 
město 12 km). Aquapark cca 300 m – za poplatek.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, hotelový 
minibus k pokojům a na pláž, 5 restaurací a 3 bary, 
minimarket a obchod se suvenýry, venkovní 
bazén, venkovní vyhřívaný bazén ve spa, terasa 
na slunění, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž (při vstupu do moře oblázky) 
cca 500 m od hotelu. Hotelový bus na pláž. 
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ  DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
TV/sat., klimatizace, minilednička, minibar za 
poplatek (na vyžádání), trezor za poplatek, balkon 
nebo terasa. DRSPX: viz DRSV, sdílený bazén, 
terasa. DRPPX: viz DRSV, privátní bazén, terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
tenis, stolní tenis, ranní gymnastika, jóga.
ZÁBAVA  4× týdně večerní animace, piano při večeři.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi na veřejných místech 
a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Esperos Village Blue ccccc
ŘECKO  RHODOS  FALIRAKI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .......  DRSV | DRSPX | DRPPX 

HH | H

H dospělá osoba od 16 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pouze pro dospělé osoby

  Nádherný výhled na moře

  Privátní kaplička

  Pokoje se sdíleným bazénem

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.esperiagroup.gr

NOVINKA

Pouze pro dospělé osoby

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.00–21.30 hod.)

  1× za pobyt Aphrodite restaurace s mořskými 
plody (18.30–21.30 hod., nutná rezervace)

  Středomořská à la carte restaurace 
(12.00–23.00 hod.)

  Řecká restaurace Kefanio

  Burger house (18.30–21.30 hod.)

  Teplý a studený snack 
(10.30–12.30 a 15.00–18.00 hod.)

  Večerní občerstvení – polévka, teplý a studený 
snack, ovoce (22.30–01.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje 
(10.00–23.00 hod.)WELLNESS & SPA

  Zdarma: venkovní vyhřívaný bazén ve spa, 
fitness 

  Za poplatek: masáže, pedikúra a manikúra

16+
4,5TripAdvisor

548 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. 696–697

POLOHA  V centru letoviska Faliraki přímo 
u dlouhé písečné pláže. V okolí taverny, 
restaurace, bary a onchody. Zástávka autobusu 
(spojení s městy Lindos, hlavní město Rhodos 
cca 14 km. Aquapark cca 2 km od hotelu.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
restaurace, bary, minimarket a obchod se 
suvenýry. Venkovní bazén, dětský bazén.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu. 
Lehátka a slunčníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), TV/sat., 
klimatizace, minilednička, trezor za poplatek, balkon 
nebo terasa. DRP: viz DR, méně výhodná poloha.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: multisportovní  
hřiště 5×5, 2 tenisové kurty, fitness v sesterském 
hotelu Apollo Blue.
ZÁBAVA  1× týdně řecký  BBQ večer 
za poplatek, večerní animace.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Apollo Beach cccc
ŘECKO  RHODOS  FALIRAKI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Pozdní kontinetální snídaně (10.15–12.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.00 hod.)

  Teplý a studený snack (11.30–17.30 hod.)

  Káva, čaj, zákusky, zmrzlina (12.00–21.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–24.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén 

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná (molo) u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V centru letoviska Faliraki

  Přímo u pláže

  V okolí hotelu taverny a obchody

  V udržované zahardě

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.apollobeach.gr

4,0TripAdvisor
321 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. 696–697

POLOHA  V klidné části letoviska Faliraki 
cca 2 km od živého centra s nákupními a zábavními 
možnostmi, hlavní město Rhodos cca 13 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, bary, 
3 výtahy. V zahradě 1 velký členitý bazén s toboganem, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, 
osušky zdarma (výměna každý 3. den), bar u bazénu.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem 
do moře přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace (mimo období 1. 6. – 30. 9., 
za poplatek), TV/sat., telefon, trezor, minilednička 
a balkon. DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, minigolf, 
plážový volejbal, tenis, stolní tenis, šipky, šlapadla, 
kánoe, windsurfing (pouze s licencí), sauna.
ZÁBAVA  Pravidelné denní i večerní animační 
a zábavné programy, živá hudba.
PRO DĚTI  Dětský bazén, miniklub (pro děti 
4–12 let), dětské hřiště, skluzavky do vody, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Calypso Beach cccc
ŘECKO  RHODOS  FALIRAKI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)
  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)
  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.), 
tematické večeře (rybí, italská, řecká)

  1× za pobyt možnost večeře v à la carte restauraci
  Teplý a studený snack (12.00–17.00 hod.)
  Toasty ve snack baru (10.00–23.00 hod.)
  Sendviče v baru (23.00–02.00 hod.)
  Káva, cappuccino, espreso, horká čokoláda a čaj 
v baru, zmrzlina (10.00–23.00 hod.)

  Nealkoholické nápoje místní výroby a alkoholické 
nápoje místní i zahraniční výroby (10.00–02.00 hod.)

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

HHH | HHii | HHI | HH | HII | HI | H 

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 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti živého centra

  Kvalitní hotelový servis

  Přímo na dlouhé písečné pláži

  Tobogan do vody pro děti

  V udržované vzrostlé zahradě

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.calypsohotel.gr

4,5TripAdvisor
583 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. 696–697

POLOHA  Kompletně zrenovovaný hotel (2017/2018), 
přímo u písečné pláže, pouhých 250 m od centra 
střediska Faliraki s mnoha obchody, tavernami a bary, 
přesto v klidnější části. Hlavní město Rhodos 13 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
taverna u pláže, TV místnost.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., minilednička, balkon nebo 
terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru ze 2 menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní 
sporty na pláži.
ZÁBAVA  V centru střediska obchody, taverny a bary 
(cca 250 m). Aquapark cca 2,5 km – za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Lido Star cccc
ŘECKO  RHODOS  FALIRAKI

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

HHh | 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: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u pláže 

  Plně zrenovovaný hotel

  Výborná dostupnost centra

  Moderní pokoje

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.lidostar.com

NOVINKA

4,0TripAdvisor
25 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. 696–697

Hotel Evita Sun cccc
ŘECKO  RHODOS  FALIRAKI

POLOHA  Nový moderní resort (otevřen 2015) 
na východním pobřeží pouhých 1,5 km od živého 
střediska Faliraki s mnoha obchody, tavernami a bary. 
Historické město Rhodos cca 15 km, Lindos cca 35 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, bar 
u bazénu, terasa na opalování, půjčovna kol, půjčovna 
aut, obchod se suvenýry, parkoviště, výtahy. V zahradě 
bazén, lehátka a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Menší písečnooblázková pláž cca 400 m 
od hotelu. Písečná pláž Kathara Bay je vzdálena cca 
500 m. Proslulá pláž Anthony Quinn nebo dlouhá písečná 
pláž Faliraki cca 1 km. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace, TV/sat., 
minilednička, trezor, telefon, balkon nebo terasa. 
DRSP: viz DR, sdílený bazén. DRS: viz DR, 
v zóně pouze pro dospělé osoby se samostatným 
bazénem. FR: viz DR, 2 opticky oddělené 
místnosti (koupelnou a chodbou), 4 pevná lůžka, 
velikost cca 35 m2. FR1: viz DR, 2 oddělené 
místnosti, palanda, velikost cca 27 m2.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis,  
volejbal, aerobik, aquaaerobik, šipky.
ZÁBAVA  Denní a večerní animační program 
(6× týdně). Nákupní a zábavní možnosti 
v blízkém centru letoviska Faliraki (1 km).
PRO DĚTI  Dětský bazén, 3 skluzavky, miniklub  
(4–12 let), PC a TV místnost, dětské hřiště,  
dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.00 hod.)

  Dopolední snack – sendviče, sušenky, zákusky 
(11.00–12.00 hod.)

  Odpolední snack – sušenky a zákusky  
(17.00–18.30 hod.)

  Pozdní snack – sendviče, pizza (22.00–23.00 hod.)

  Nealkoholické nápoje (10.00–23.00 hod.), 
alkoholické nápoje – pivo, víno (od 11.00 hodin) 
a ostatní alkoholické nápoje (od 12.30 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSP 

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

HHH | HH*

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

HHhi | HHh | Hhii | HHi | HH | HIi | Hi

RODINNÝ POKOJ  ...........................................  FR1 

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

H dospělá osoba i dítě do 13 let 

*pouze pro dospělé osoby od 16 let

Pláž: písečnooblázková cca 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nový moderní hotel (2015)

  3 tobogany

  Hotel s programem all inclusive

  Pouze 1,5 km od živého  
centra Faliraki

  Prostorné rodinné pokoje

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.evitaresort.com

U NÁS
EXKLUZIVNĚ
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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. 696–697

4,0TripAdvisor
914 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. 696–697

POLOHA  V klidné lokalitě na východním pobřeží, 
pouhých 1,5 km od centra střediska Faliraki s mnoha 
tavernami, restauracemi a obchody. Aquapark 
cca 4 km. Hlavní město Rhodos cca 12 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
restaurace, bary, minimarket, spa, 2 venkovní 
bazény. Terasa na slunění s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Písečnoblázková pláž Kathra cca 500 m 
od hotelu. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
POKOJ  DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,  
župan a pantofle), TV/sat., klimatizace, minilednička, 
trezor, set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo 
terasa, velikost cca 23 m2. DRSPS: viz DRS, 
sdílený bazén, terasa s lehátky. JS: viz DRS, 
prostornější (cca 28 m2). JSSP: viz DRS, 
prostornější, sdílený bazén, terasa s lehátky.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
ZÁBAVA  1× týdně řecký večer s živou hudbou a tanci.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi na veřejných místech.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel White Dreams Resort cccc
ŘECKO  RHODOS  FALIRAKI

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRS | DRSPS 

HH | H

JUNIOR SUITE  ........................................  JS | JSSP 

HHH | Hh

H dospělá osoba od 16 let

Pláž: písečnooblázková cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pokoje se sdíleným bazénem

  Nový designový hotel

  Pouze pro dospělé osoby

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kriamosblue.gr

NOVINKA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)
  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–11.30 hod.)
  Snack (10.30–12.30 hod.)
  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)
  Snack (14.30–18.30 hod.)
  Večeře (18.30–21.00 hod.)
  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
včetně koktejlů (10.30–23.00 hod.)

Pouze pro dospělé osoby

16+
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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. 696–697

POLOHA  3 km od prázdninového střediska 
Faliraki s mnoha bary, tavernami a obchody a 3 km 
od městečka Afandou, kde se nachází golfové hřiště.
VYBAVENÍ  6 budov, recepce, trezor za poplatek, 
restaurace. Venku bazén s terasou na slunění s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ  650 m od písečné pláže v Ladiku 
a 850 m od proslulé pláže Anthony Quinn 
(obojí zkratkou, po silnici cca o 500 m delší 
cesta). Při vstupu do vody oblázky. Třikrát 
denně bezplatný hotelový autobus na pláž.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),   
centrální klimatizace (mimo období 15. 6. – 20. 9.  
za poplatek), TV/sat., minilednička, telefon,  
balkon nebo terasa. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení oběda, hlavní jídlo výběrem  
z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: volejbal, vodní 
pólo. Za poplatek: tenisový kurt, stolní tenis, fitness.
ZÁBAVA  Animační programy. V centru 
střediska Faliraki mnoho diskoték a barů.
PRO DĚTI  Dětský bazén a dětské hřiště. 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, MC, AMEX.

Hotel Cathrin cccc
ŘECKO  RHODOS  FALIRAKI / LADIKO

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

HHh | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 650 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Malé písečné zálivy s křišťálovou 
vodou lemované skalami

  Nově možnost plné penze

  Cenově výhodná nabídka

  Hotel se stálou klientelou

  Pro dítě pobyt zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.cathrinhotel.gr

4,0TripAdvisor
286 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. 696–697

POLOHA  Nově postavený hotel (2017) 
v centru Faliraki s mnoha restauracemi, obchody 
a bary. Hlavní město Rhodos cca 16 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, 
restaurace, bar, bazén, terasa na slunění, 
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 300 m od hotelu. 
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., trezor, klimatizace, minilednička, balkon 
nebo terasa. DRS: viz DR, venkovní jacuzzi.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní sporty 
na pláži.
ZÁBAVA  V centru střediska Faliraki obchody, taverny, 
bary. Aquapark cca 2,5 km od hotelu – za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém 
hotelu včetně pokojů.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Casa Cabana cccd
ŘECKO  RHODOS  FALIRAKI

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

HH | H

H dospělá osoba od 16 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nový hotel (2017)

  V centru letoviska Faliraki

  Designové pokoje s venkovní 
jacuzzi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.casacabana.gr

NOVINKA

4,5TripAdvisor
15 hodnotících

16+

Pouze pro dospělé osoby
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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. 696–697

POLOHA  Cca 1 km od centra střediska 
Faliraki s mnoha bary, obchody a tavernami. 
Cca 14 km od hlavního města Rhodos 
a 4 km od golfového areálu v Afandou.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bary, TV koutek. Venku bazén s dětskou částí, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, prostory 
pro opalování. V blízkosti hotelu minimarket.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 800 m. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, individuální 
klimatizace, telefon, minilednička, balkon nebo 
terasa. FR: viz DR, 2 místnosti oddělené dveřmi.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: kulečník, 
vodní sporty na pláži, stolní tenis, půjčovna kol,
18jamkové golfové hřiště v Afandou 
(cca 4 km od hotelu).
ZÁBAVA  V centru letoviska velké noční 
vyžití v podobě diskoték, barů a restaurací. 
Největší aquapark na ostrově (cca 3,5 km).
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětské hřiště, dětská 
postýlka zdarma. Aquapark cca 3,5 km.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  Hotel neakceptuje platební karty.

Hotel Evi ccc
ŘECKO  RHODOS  FALIRAKI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou lehkého bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.00 hod.)

  Nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje místní 
výroby, víno a pivo (10.00–23.00 hod.), ostatní 
alkoholické nápoje (14.00–23.00 hod.)

  Káva a čaj (14.00–23.00 hod.)

  Lehký snack – sendviče a zmrzlina 
(11.00–12.30 hod.), sušenky a zmrzlina 
(16.00–18.30 hod.) 

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

HHH | Hhi | Hh | HII | HI | H

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

HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 800 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V dosahu živého centra střediska 
Faliraki

  Cenově výhodná nabídka

  S programem all inclusive

  V dosahu pěkné písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.evihotel.gr

2,5TripAdvisor
501 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. 696–697

Hotel Lymberia ccc
ŘECKO  RHODOS  FALIRAKI

POLOHA  V klidné části letoviska Faliraki cca 800 m 
od centra střediska s mnoha bary, tavernami a obchody. 
V blízkosti hotelu je zastávka linkového autobusu.
VYBAVENÍ  Recepce, velkoplošná TV/sat. v café 
baru, restaurace. Venku bazén, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž je vzdálena cca 600 metrů, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace (1. 7. – 15. 9., v určených hodinách),  
TV/sat., lednička, telefon, rádio, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenisový 
kurt, stolní tenis. 
ZÁBAVA  V centru střediska Faliraki mnoho barů, 
obchodů a taveren. Animační tým. Aquapark cca 3,5 km. 
Golfové hřiště v Afandou cca 3 km.
PRO DĚTI  Oddělená část bazénu pro děti, 
miniklub. Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, MC.DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHH | 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 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka

  S programem all inclusive

  Pro dítě pobyt zdarma

  800 m od centra největšího 
rekreačního střediska Faliraki

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.lymberia.gr

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

  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.) 

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.30–23.00 hod.)

  Lehké občerstvení během dne 
(pizza, sendvič, zmrzlina)

3,5TripAdvisor
168 hodnotících



183

R
H

O
D

O
S

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

Hotel Grecian Fantasia Resort ccc
ŘECKO  RHODOS  FALIRAKI

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

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

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

HHHHi | HHhii | Hhiii | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 10 let

Pláž: písečná cca 350 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V okolí taverny, bary a obchody

  Prostorné rodinné pokoje  
až pro 5 osob

POLOHA  V oblíbeném prázdninovém letovisku 
Faliraki, nejbližší restaurace, bary a obchůdky 
cca 150 m. Cca 12 km od hlavního města 
Rhodos a 35 km od historického městečka 
Lindos. Zastávka autobusu cca 100 m.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace,  
bary, v lobby 3metrové projekční plátno, výtah,  
půjčovna kol, prádelna, minimarket (cca 50 m).  
Venku bazén s oddělenou částí pro děti, slunečníky  
a lehátka zdarma.
PLÁŽ  350 m od písečné pláže. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace (mimo období 12. 7. – 5. 9. za poplatek), 
minilednička, TV/sat., trezor za poplatek, balkon nebo 
terasa. FR: viz DR, 2 oddělené místnosti (možnost 
pronájmu kuchyňského koutu za poplatek).
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně 
formou bufetu a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: kulečník, 
elektronické hry, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Za poplatek: biliár. V centru střediska 
Faliraki mnoho taveren, barů a obchodů.
PRO DĚTI  Aquapark s tobogany a skluzavkami 
cca 2 km od hotelu, lunapark pro děti cca 5 minut 
chůze od hotelu. Dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  C (cc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.fantasiaresort.gr

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SUPERIOR

3,0TripAdvisor
106 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. 696–697

Aparthotel Sun & Sea ccc
ŘECKO  RHODOS  FALIRAKI

STUDIO  .................................................... ST | STP 

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHHH | HHHi | HHH | HHII | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 350 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka

  Pouhý 1 km od centra  
střediska Faliraki

  Moderní, zrenovované pokoje

POLOHA  900 m od centra městečka Faliraki 
s množstvím kaváren, restaurací, butiků a diskoték.
VYBAVENÍ  Recepce, restaurace, bar. Venku 
bazén, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž 350 m od hotelu, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  ST/STP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace za poplatek, kuchyňský  
kout, lednička, balkon nebo terasa. AP: viz ST,  
2 oddělené místnosti (obývací pokoj kombinovaný 
s kuchyňským koutem a ložnice).
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně formou bufetu. 
ZÁBAVA  Příležitostně barbecue večery za poplatek. 
PRO DĚTI  Oddělená část bazénu pro děti.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  C (cc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sunandseahotel.com

3,5TripAdvisor
54 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. 696–697

POLOHA  Na východním pobřeží u městečka 
Faliraki v zátoce Kathara Bay, poblíž restaurace 
a supermarkety, kluby a bary. Pouhých 5 minut 
chůze od zábavních klubů a barů.
VYBAVENÍ  Prostorná studia. 
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u komplexu 
studií. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  ST: koupelna/WC, klimatizace za poplatek 
(na vyžádání), kuchyňský kout, lednička, trezor, balkon.
STRAVOVÁNÍ  Bez stravování. Možnost 
dokoupení kontinentální snídaně formou menu 
a večeře formou menu v blízké taverně. 
ZÁBAVA  Kluby a další možnosti zábavy 
v centru Faliraki, cca 5 minut chůze. 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  C (cc)
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.

Studia Paradise ccc
ŘECKO  RHODOS  FALIRAKI

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

HHHH | HHhi | HHii | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 15 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti obchodů, restaurací 
a možností zábavy

  Přímo u písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

4,0TripAdvisor
9 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. 696–697

POLOHA  V oblíbeném prázdninovém letovisku Faliraki, 
centrum střediska s restauracemi, bary a obchůdky 
cca 800 m. Minimarket vedle hotelu (200 m), 12 km 
od hlavního města  Rhodos a 35 km od historického 
městečka Lindos. Zastávka autobusu cca 100 m.
VYBAVENÍ  Tři budovy studií, minimarket (nepatří 
k hotelu). Venku bazén, slunečníky a lehátka zdarma.
PLÁŽ  600 m od písečné pláže s pozvolným vstupem 
do moře. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  ST: koupelna/WC, klimatizace za poplatek, 
kuchyňský kout (základní vybavení), lednička, 
rychlovarná konvice, telefon, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Bez stravování.
ZÁBAVA  V centru střediska Faliraki 
mnoho taveren, barů a obchodů.
PRO DĚTI  Aquapark s zdarma. 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  C (cc)
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.

Studia Vergina Sun ccc
ŘECKO  RHODOS  FALIRAKI

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

HHH | Hhi | Hh | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 15 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka

  Pro dítě pobyt zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.falirakihotel.gr

Pláž: písečná cca 600 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

4,0TripAdvisor
45 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. 696–697

POLOHA  V centru hlavního města 
ostrova, 500 m od přístavu a 700 m 
od starého města. Nákupní galerie vedle hotelu.
VYBAVENÍ  Recepce, výtah, TV koutek, restaurace, 
bar. Venku bazén, jacuzzi, terasa na slunění s lehátky, 
slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ  150 m od oblázkové pláže (oddělen pouze 
pobřežní komunikací), lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, 
minilednička, trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: jóga, gymnastika 
a pilates u bazénu. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  5× týdně večery s karaoke, živou hudbou 
a folklorním tancem.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání). 
Veřejné dětské hřiště v blízkosti hotelu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu. 
Za poplatek: vysokorychlostní WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Mitsis Petit Palais cccc
ŘECKO  RHODOS  RHODOS – MĚSTO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Kontinentální snídaně pro ranní odlety 

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  V průběhu večeře kvalitní pizza  
připravovaná v peci

  Lehké občerstvení během dne

  Pozdní snack (21.30–04.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.45 hod.)

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

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: oblázková cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V centru hlavního města Rhodos

  V blízkosti obchodů, restaurací 
a možností zábavy

  Pouhých 150 m od oblázkové pláže

  Možnost polopenze 
nebo programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mitsishotels.com

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

4,5TripAdvisor
1 249 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. 696–697

POLOHA  Město Rhodos 500 m, přístav cca 2 km. 
V okolí mnoho obchodů, taveren a barů.
Zastávka autobusu před hotelem.
VYBAVENÍ  Hotelový komplex se 4 budovami, 5 pater 
s výtahy, recepce, nákupní arkáda a minimarket, 
7 restaurací (hlavní řecká, italská, čínská, mexická,  
Pitta Burger, cukrárna), pizza pec u bazénu, bary, 2 bazény 
s mořskou vodou, dětský bazén, terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, vnitřní bazén.
PLÁŽ  Oblázková pláž je oddělena pouze komunikací.  
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., individuální klimatizace, minibar (doplňován 
každý druhý den – nealko, voda, víno a pivo), set 
na přípravu kávy a čaje, trezor za poplatek, balkon 
nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
SUSV: viz DR, oddělené ložnice (2 místnosti), 
2× TV, 2 klimatizace, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: denní lehký 
sportovní program v bazénu, tenisový kurt, stolní tenis, 
lekce plavání. Za poplatek: fitness, vodní sporty 
na pláži.
ZÁBAVA  Živá hudba, show a DJ.
PRO DĚTI  Dětský bazén, lehký animační program 
pro děti (ranní a odpolední), pečení (pizza, sušenky). 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.  
Za poplatek: vysokorychlostní WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Mitsis Grand Beach ccccc
ŘECKO  RHODOS  RHODOS – MĚSTO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.) 
včetně espressa a cappuccina,  
řecký snídaňový koutek

  Kontinentální snídaně (06.30–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Řecká à la carte restaurace (12.30–20.30 hod.) 
pro obědy nebo večeře

  Italská à la carte restaurace,  
pouze pro večeře (nutná rezervace)

  Asijská à la carte restaurace a „show cooking“, 
pouze pro večeře (nutná rezervace)

  Mexická à la carte restaurace u bazénu 
(12.30–20.30 hod.) 

  Pitta Burger (12.30–20.30 hod.) – tradiční gyros, 
pita chléb a šťavnaté burgery

  Cukrárna (10.00–02.00 hod.) – zákusky, vafle, 
zmrzlina a další sladkosti

  Pizza pec u bazénu (10.30–18.00 hod.) – 
delikátní pizza přímo z pece

  Pozdní snack (21.30–04.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje, koktejly 
(10.00–01.00 hod.)

  Káva a čaj (10.00–01.00 hod.)

  Obsluha přímo u lehátek u bazénu

  Speciální diety na vyžádání a zpětné potvrzení

  Minibar (každý 2. den doplňována voda, 
nealkoholické nápoje a pivo)

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní bazén 

  Za poplatek: masáže 

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

HHh | HHIi | HHi | HH

SUITE  ...........................................................  SUSV 

Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: oblázková cca 30 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Unikátní služby řetězce Mitsis

  V blízkosti centra města

  7 tematických restaurací

  Bohatý program all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mitsishotels.com

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

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. 696–697

MEXICKÁ RESTAURACE

ASIJSKÁ RESTAURACE

4,5TripAdvisor
2 905 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. 696–697

POLOHA  Město Rhodos 500 m, přístav cca 3 km. 
V okolí mnoho obchodů, taveren a barů.
VYBAVENÍ  126 pokojů, 7 pater s výtahem, recepce, 
restaurace, bar, bazén s mořskou vodou (150 m2), 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Oblázková pláž je oddělena pouze 
komunikací. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
TV/sat., individuální klimatizace, minilednička, 
set na přípravu kávy a čaje, trezor za poplatek, 
strana k moři, bez balkonu. DRSV: viz DRSS, 
výhled na moře. DRT: viz DRSS, balkon.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu (včetně řeckého 
snídaňového koutku). Možnost dokoupení večeře formou 
bufetu v sesterském hotelu Mitsis Petit Palais (100 m).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: fitness, vodní 
sporty na pláži v sesterském hotelu Mitsis Petit Palais.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.  
Za poplatek: vysokorychlostní WiFi v lobby  
a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Mitsis La Vita Beach cccc
ŘECKO  RHODOS  RHODOS – MĚSTO

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .......................  DRSS | DRT 

HHh | HHi | HH

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

HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: oblázková cca 20 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Unikátní služby řetězce Mitsis

  V blízkosti centra města

  Bazén s mořskou vodou

  Snídaně nebo polopenze

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mitsishotels.coma

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

4,0TripAdvisor
417 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. 696–697

POLOHA  V klidné části hlavního města Rhodos, 
cca 10 minut chůze od starého města. V okolí 
je mnoho obchodů, restaurací a barů.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí s TV koutkem, 
trezor za poplatek, lobby bar, restaurace, malý bazén.
PLÁŽ  Pláž s hrubým pískem cca 250 m 
od hotelu, oblázková pláž asi 10 minut chůze. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), centrální 
klimatizace (15. 6. – 15. 9. zdarma), TV, telefon, 
vybavený kuchyňský kout včetně ledničky a základního 
nádobí, rychlovarná konvice pouze, manželská postel, 
přistýlka formou palandy, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou jednoduchého 
bufetu. K večeři jedna sklenka vína na osobu, jedna 
láhev vody na pokoj a jedna sklenice džusu pro děti.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní 
sporty na pláži.
ZÁBAVA  V okolí hotelu mnoho památek, 
taveren, barů a obchodů.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  C (cc)

Hotel El Greco cc
ŘECKO  RHODOS  RHODOS – MĚSTO

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

HHii | HHI | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečnooblázková 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

  10 minut chůze od starého města

  Pouhých 250 m od pláže

  Cenově výhodná nabídka pro méně 
náročné

  Hotel umístěný v blízkosti obchodů, 
restaurací a možností zábavy

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

4,5TripAdvisor
212 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. 696–697

Hotel Avra Beach cccc
ŘECKO  RHODOS  IXIA

POLOHA  Přímo v centru střediska Ixia. V bezprostřední 
blízkosti hotelu restaurace, bary, taverny a nákupní 
možnosti. Hlavní město Rhodos cca 5 km (pravidelné 
spojení linkovým autobusem, zastávka přímo u hotelu).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, 
restaurace s výhledem na moře, hlavní bar 
a bar v blízkosti pláže, minimarket. V udržované 
zahradě bazén, terasa na slunění a jacuzzi. 
Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.
PLÁŽ  Hotel leží přímo u moře. 
Lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace (1. 6. – 30. 9.), lednička,  
telefon, TV/sat., trezor za poplatek, balkon,  
strana k moři. DRSVS: viz DR, zrenovované, 
výhled na moře. FR: viz DR, 2 oddělené místnosti.  
FRSVS: viz FR, zrenovované, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, volejbal,  
stolní tenis a šipky. Za poplatek: vodní sporty 
na pláži cca 800 m.
ZÁBAVA  4× týdně večerní animační programy.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětský klub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání) 
a minidisko. Animační programy pro děti.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  K obědu a večeři nealkoholické nápoje,  
pivo a víno místní výroby

  Bar u pláže (10.00–24.00 hod.)

  Nealkoholické nápoje, pivo, víno a ostatní 
alkoholické nápoje místní výroby, káva, čaj 
(10.00–24.00 hod.)

  Možnost objednání obědových balíčků  
(nutno objednat den předem)

  Lehký snack, sendviče, pizza, zákusky,  
zmrzlina (10.00–24.00 hod.)

  Uvedené sportovní aktivity a animační programy

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .......................  DR | DRSVS 

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

RODINNÝ POKOJ  ................................. FR | FRSVS 

HHHH | HHhi | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: oblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive

  Jeden z nejoblíbenějších hotelů 
z našeho programu

  Pro dítě pobyt zdarma

  Přímo u moře v blízkosti obchodů, 
restaurací a možností zábavy

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.avrabeach.gr
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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. 696–697

RODINNÝ POKOJDVOULŮŽKOVÝ POKOJ

4,0TripAdvisor
1 333 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. 696–697

POLOHA  V centru střediska Ixia s tavernami 
a obchody. Cca 7 km od hlavního města Rhodos 
(zastávka busu cca 50 m). Letiště cca 10 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bary, TV místnost, výtah, minimarket, bazén, 
dětský bazén s fontánou, terasa na slunění, 
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 200 m 
od hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), TV/sat., 
klimatizace, minilednička, trezor za poplatek, set 
na přípravu kávy a čaje. DRSS: viz DR, strana k moři. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. FR: viz DR, 
1 prostornější místnost (cca 29 m2). 
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
aquaaerobik, stolní tenis, volejbalové hřiště. 
Za poplatek: vodní sporty na pláži, biliár.
ZÁBAVA  6× týdně lehký animační program, hry, 
show, 1× týdně řecký večer s hudbou a tancem.
PRO DĚTI  Dětský bazén s fontánou, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Oceanis Park cccc
ŘECKO  RHODOS  IXIA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–10.15 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.30 hod.) včetně 
tematických kuchyní – řecké, italské a mexické

  Teplý a studený snack  
(10.30–11.30 a 15.00–16.00 hod.)

  Zmrzlina pro děti  
(11.00–12.00 a 15.00–16.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)

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

HHh | HHi

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

HHHH | HHhi | HHh | HHii | Hhi | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Kompletně zrenovovaný hotel 
(2018)

  Prostorné rodinné pokoje

  V centru střediska Ixia

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hoteloceanispark.gr

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. 696–697

4,5TripAdvisor
137 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. 696–697

PROMO POKOJE

Hotel Sunshine Rhodes cccc
ŘECKO  RHODOS  IALYSSOS

POLOHA  Severozápadní pobřeží, cca 7 km 
od hlavního města ostrova, autobusová zastávka 
cca 700 m od hotelu, centrum letoviska 
Ialyssos s bary a obchody cca 700 m. Nejbližší 
restaurace a bary cca 100 m od hotelu.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a 7 přilehlých budov. 
Recepce, restaurace, bary, minimarket, 3 bazény, 
dětský bazén, 2 skluzavky do vody. Terasy na slunění 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž přímo 
u hotelu (při vstupu do moře oblázky), 
pozvolný vstup do moře. Lehátka a slunečníky 
v části mezi zahradou a pláží zdarma.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace (1. 6. – 30. 9.), telefon, TV/sat.,  
trezor za poplatek, lednička, balkon nebo terasa.  
DRSV: viz DR, výhled na moře. FR1: viz DR, 2 oddělené 
místnosti. FR1PV/FR1SV: viz FR1, výhled na bazén 
nebo na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: aerobik, 
sauna, plážový volejbal, šipky, stolní tenis, 
tenis, minigolf, 1 lekce potápění v bazénu. 
Za poplatek: vodní sporty na pláži, horská kola.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační programy. 
Živá hudba, řecké večery, show.
PRO DĚTI  Miniklub a hřiště, dětský bazén, 
2 skluzavky do vody, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby i na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Pozdní snídaně (10.00–10.30 hod.) 

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.) 

  Večeře formou bufetu (19.00–21.30 hod.)

  1× za pobyt možnost večeře v řecké taverně 
nebo italské restauraci (nutná rezervace) 

  Odpolední snack, saláty, ovoce a zmrzlina 
ve snack baru (12.30–16.00 hod.) 

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
(09.00–01.00 hod.) 

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

HHH | HHi | HH | H

RODINNÝ POKOJ  .................... FR1 | FR1PV | FR1SV 

HHhi | Hhii | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klubový hotel s atraktivní nabídkou 
sportu a zábavy

  Bohatý program all inclusive

  Pro děti pobyt zdarma

  Přímo u pláže pouhých 800 m 
od centra letoviska Ialyssos 

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sunshinevacationclubs.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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ S VÝHLEDEM NA MOŘE

RODINNÝ POKOJ

3,5TripAdvisor
1 069 hodnotících
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POLOHA  Komplex několika budov ve vzrostlé 
zahradě na západním pobřeží ostrova cca 10 km 
od hlavního města Rhodos v letovisku 
Trianta-Ialyssos. V blízkosti letiště.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, TV místnost, 
konferenční místnost, 2 restaurace, bary, 3 bazény, 
vlastní aquapark s tobogany a skluzavkami, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Dlouhá oblázková pláž přímo u hotelu. Lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma. Bar v blízkosti pláže.
POKOJ  DRD: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., trezor za poplatek, minilednička, 
telefon, balkon nebo terasa. V depandanci cca 300 m 
od hlavní budovy. DRS: viz DRD, v hlavní budově nebo 
bungalovech, modernější interiér. DRSVS: viz DRS, 
výhled na moře. FRD: viz DRD, 2 oddělené místnosti. 
V depandanci cca 300 m od hlavní budovy. FR: viz DRS, 
v hlavní budově nebo bungalovech, 1 ložnice a oddělené 
místnost na spaní, modernější interiér. FRSV: viz FR, 
výhled na moře. FRS: viz FR, 2 oddělené ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, aerobic, 
stolní tenis, vodní pólo, plážový volejbal, animace. 
Za poplatek: tenisový kurt, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní a večerní animační 
program, řecké večery, karaoke.
PRO DĚTI  Dětský bazén, miniklub (5–12 let), 
dětské hřiště, aquapark s tobogany a skluzavkami. 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání 
několik pokojů pro handicapované.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Labranda Blue Bay cccc
ŘECKO  RHODOS  IALYSSOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Pizzeria & Trattoria / italská restaurace 
(12.00–23.00 hod.)

  Noční pizza (23.00–07.00 hod.)

  Řecká taverna Mouses  
(19.00–22.00 hod., nutná rezervace)

  1× za pobyt zmrzlina

  Snack bar (10.00–22.00 hod.)

  Bar v aquaparku (10.00–18.00 hod.)

  Káva (espresso, cappuccino) a čaj

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
(07.00–24 .00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén,

  Za poplatek: jacuzzi, sauna, hammam,  
turecké lázně, fitness 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRD 

HHi | HH | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRS | DRSVS 

HHh | HHi | HH | HI | H

RODINNÝ POKOJ  ........................................... FRD 

HHh | HHi | HH | HI | H

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSV 

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

RODINNÝ POKOJ  ........................................... FRS 

HHHHI | HHHH | HHHII | HHHI | HHh | Hhiii | 
Hhii | Hhi | Hh | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

 Hotelový aquapark

 Rodinný hotel

 Tematické restaurace

 Přímo u pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bluebaybeach.gr
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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. 696–697

4,0TripAdvisor
680 hodnotících

RODINNÝ 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. 696–697

POLOHA  Centrum městečka Ialyssos s restauracemi, 
bary a obchůdky vzdáleno cca 1,5 km, město Rhodos 
cca 8 km (autobusová zastávka přímo u hotelu). 
Nejbližší restaurace a bary jsou vzdáleny cca 350 m.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, 
minimarket. V zahradě 2 bazény s oddělenou částí 
pro děti, malý bazén pro nejmenší, bar u bazénu 
a terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž (při vstupu 
do moře oblázky) je vzdálena cca 700 m, lehátka 
a slunečníky za poplatek, sprcha na pláži. 
POKOJ  DRS: zrenovované v roce 2017,  
koupelna/WC (vysoušeč vlasů), klimatizace,  
TV/sat., minibar, balkon nebo terasa, velikost pokoje  
cca 20 m2. DRX: viz DRS, zrenovované v roce 2018, 
prostornější (cca 26 m2). FRS: viz DRX, 2 oddělené 
místnosti zatahovacími dveřmi (cca 30 m2).  
BGS: viz DRX, prostornější (cca 30 m2), terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenisový kurt, 
volejbal, basketbal a minifotbal. Za poplatek: kulečník, 
elektronické hry, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Animační programy.
PRO DĚTI  Dětské hřiště, dětský bazén a brouzdaliště, 
nový aquapark s tobogany a skluzavkami včetně 
líné řeky. Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  3 pokoje pro 
handicapované klienty (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách 
a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Filerimos Village cccc
ŘECKO  RHODOS  IALYSSOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.) 

  Večeře formou bufetu (18.30–21.00 hod.)

  Lehký snack (10.00–18.00 hod.)

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

  2× týdně doplňovaný minibar

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ......................... DRS | DRX 

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

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

BUNGALOV  ...................................................  BGS 

HHHH | Hhhii | HHHI | HHH | HHIi | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečnooblázková cca 700 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nové moderní pokoje

  Nový hotelový aquapark

  1,5 km od centra střediska s bary, 
tavernami a obchody

  Hotel umístěný v udržované zahradě

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.filerimosvillage.com
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3,5TripAdvisor
909 hodnotících

VIZUALIZACE

VIZUALIZACE



202 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA  V prázdninovém letovisku Ialyssos/
Trianda. V blízkosti taverny, bary a obchůdky. Hlavní 
město cca 10 km (zastávka autobusu cca 500 m).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, směnárna, 
restaurace, bary, minimarket, trezor za poplatek. 
Venku 3 bazény, 1 dětský bazén se skluzavkami 
do vody, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž (při vstupu oblázky) 
pouze přes místní komunikaci. Lehátka a slunečníky 
na hotelové části pláže zdarma, osušky oproti kauci.
POKOJ  JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
obývací pokoj kombinovaný s kuchyňským koutem 
a ložnice, klimatizace (mimo období 15. 6. – 15. 9.  
za poplatek) telefon, TV/sat., trezor za poplatek, balkon 
nebo terasa. DRSF: viz JS, bez oddělené ložnice, 
výhled na moře. SU: viz JS, 2 oddělené místnosti, 
prostornější (60 m2).AP: viz JS, prostornější, oddělený 
obývací pokoj a ložnice (pouze jedna klimatizace). 
APS: viz AP, zrenovované, nový design a nábytek.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, 
šipky, basketbal, plážový volejbal (v rámci animačního 
programu). Za poplatek: kulečník, fitness, tenis, 
elektronické hry, sauna, masáže, minigolf.
ZÁBAVA  6× týdně denní i večerní animační programy.
PRO DĚTI  Dětské hřiště, dětský miniklub a dětské 
minidisko (v hlavní sezoně), dětský bazén se skluzavkami 
ve tvaru chobotnice, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby, 
internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, MC.

Hotel Dodeca Sea Resort cccc
ŘECKO  RHODOS  IALYSSOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.) včetně 
občasných tematických večeří a show cooking

  Snack, zmrzlina (11.00–17.00 hod.)

  Každý den kromě pátku pizza (11.00–16.00 hod.)

  3× týdně půlnoční polévka (23.30–24.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)

  Bar u pláže (cca 30 m od pláže) – nealkoholické 
nápoje, pivo, káva (11.00–16.00 hod., 15. 6.–15. 9.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSF 

HH

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

HHHi | HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi

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

HHHh | HHHi | HHH | HHii | HHi | HH

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHHhi | HHHh | HHhii | HHhi | HHh | 
HHiii | Hhii | HHi | HH | HIi | Hi

APARTMÁ  ....................................................... APS 

HHHHI | HHHH | HHHII | HHhi | HHh | 
HHIII | Hhii | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Prostorná apartmá

  Možnost ubytovat až 3 děti

  V blízkosti obchodů, restaurací 
a taveren

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.forumhotels.com

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

3,0TripAdvisor
949 hodnotících

APARTMÁ SUPERIOR
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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. 696–697

POLOHA  Komplex viladomů v tradičním řeckém stylu 
v klidném prostředí idylické vesnice Theologos, pouhých 
6 km od proslulého Údolí motýlů (Petaloudes), 25 km 
od hlavního města. Centrum vesničky s obchody 500 m 
od hotelu, zastávka autobusu cca 250 m od hotelu.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bary včetně baru u bazénu, 2 venkovní bazény, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Cca 500 m od písečnooblázkové pláže. 
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace 
za poplatek minilednička, TV/sat., telefon, balkon 
nebo terasa. FR: viz DR, 1 prostornější místnost 
(cca 30 m2), přistýlka formou palandy.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: kulečník.
ZÁBAVA  1× týdně karaoke.
PRO DĚTI  Malý dětský bazén, dětské hřiště, 
místnost na zábavu pro děti, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Summer Dream ccc
ŘECKO  RHODOS  THEOLOGOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–09.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.15–22.30 hod.)

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

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

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

HHHi | HHh | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka, výborný 
poměr ceny a kvality

  Hotel s programem all inclusive

  V klidném prostředí

  Vhodné pro rodiny se staršími dětmi

  Pro dítě pobyt zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelsummerdream.gr

3,0TripAdvisor
435 hodnotících
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POLOHA  Cca 6 km od hlavního města ostrova a 5 km 
od prázdninového střediska Faliraki s aquaparkem.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
minimarket, konferenční místnosti, TV místnost, krytý bazén 
(možnost klimatizace/vyhřívání, děti pouze s dospělými). 
Venku 3 bazény (1 s mořskou vodou), dětský bazén, 
terasy na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž u hotelu, lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
POKOJ  DRS: koupelna/WC (jacuzzi, vysoušeč vlasů),  
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička/
minibar na vyžádání za poplatek, trezor, balkon nebo terasa.  
DRP: viz DR, v méně výhodné poloze. DRSVS: viz DRS,  
výhled na moře. JSSV: viz DRS, 1 prostornější místnost 
s obývací částí, výhled na moře. JSPP: viz DRS,  
1 prostornější místnost s obývací částí, privátní bazén 
s možností klimatizace (sezonně). SUSV: viz DRS, 
oddělený obývací pokoj s ložnicí, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: 2 tenisové kurty 
(osvětlení za poplatek), basketbalové a volejbalové 
hřiště, hřiště na minifotbal, lukostřelba, minigolf.
ZÁBAVA  Lehké animační programy.
PRO DĚTI  Velký dětský bazén (300 m2), dětské 
hřiště. Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  3 pokoje pro 
handicapované klienty (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách. 
Za poplatek: vysokorychlostní WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel The Kresten Royal Villas & Spa ccccc
ŘECKO  RHODOS  KALITHEA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Pozdní snídaně (10.00–11.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.00–16.00 hod.) 

  Večeře formou bufetu včetně show cooking – 
2× týdně tematické večeře (18.30–21.30 hod.)

  Možnost večeře v à la carte restauracích – 
řecká, italská (19.00–22.00 hod., nutná 
rezervace, italská pouze pro osoby od 12 let)

  Lehké dopolední občerstvení jako saláty, 
sendviče, ovoce, zmrzlina

  Pozdní snack (22.30–23.30 hod.) 

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
(10.00–24.00 hod.)

  Káva a čaj

WELLNESS & SPA
  Moderní wellness s vnitřním bazénem (vyhřívaný 
květen–říjen), vstup zdarma, služby za poplatek

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ............. DRP | DRS | DRSVS 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

JUNIOR SUITE  ....................................  JSSV | JSPP 

HHhi | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi

SUITE  ...........................................................  SUSV 

HHhi | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Malé písečné pláže mezi skalami 
s průzračnou vodou

  Na vyvýšenině s krásným výhledem 
na moře

  Velký bazén s mořskou vodou

  Pokoje s privátními bazény

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.thekrestenroyal.gr

4,0TripAdvisor
2 105 hodnotících

JUNIOR SUITE
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PROMO POKOJE

Hotel Kresten Palace cccc
ŘECKO  RHODOS  KALITHEA

POLOHA  Nad skalnatou zátokou Kalithea 
cca 6 km od města Rhodos a Faliraki. 
Vesnička Koskinou vzdálena cca 3 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, bary, 
TV místnost, minimarket, vnitřní prostorná jacuzzi. 
V rozlehlé zahradě velký bazén s hydromasážemi. 
Terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Malá písečnooblázková pláž cca 200 m 
od hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC, centrální klimatizace 
(1. 6. – 30. 9.), TV/sat., lednička, telefon, balkon 
nebo terasa. FR: viz DR, 1 prostornější místnost. 
DRSV/FRSV: viz DR/FR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: volejbal, fitness, 
stolní tenis, minigolf. Za poplatek: tenis, sauna.
ZÁBAVA  Animační programy, řecké 
večery a folklorní taneční večery.
PRO DĚTI  Oddělená část bazénu pro děti. 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA.

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

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSV 

HHhi | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečnooblázková cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Malé písečné pláže mezi skalami 
s průzračnou vodou

  Hotel s krásným výhledem na moře

  V zahradě s velkým bazénem

  Výborný poměr ceny a kvality

  Pro 2 děti pobyt zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.krestenpalace.gr

3,5TripAdvisor
801 hodnotících
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Hotel Kalithea Horizon Royal ccccd
ŘECKO  RHODOS  KALITHEA

POLOHA  1 km od menšího střediska Kalithea 
s bary, restauracemi a obchody, 6 km od hlavního 
města ostrova. V blízkosti známé staré lázně. 
Další velké rekreační středisko Faliraki s velkým 
aquaparkem cca 3 km. Pravidelné linkové spojení mezi 
Kalitheou a městem Rhodos (zastávka u hotelu).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace 
s terasou a výhledem na moře, bary včetně baru  
u pláže (není v ceně all inclusive), taverna a restaurace 
à la carte (rezervace nutná). V zahradě terasovitě 
vybudované bazény s kaskádovitými vodopády, 
otevřená venkovní jaccuzi s výhledem na moře, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, 
osušky proti kauci (výměna 2× týdně), dětský 
bazén. Klienti hotelu mohou také využívat veškeré 
služby sesterského hotelu Kalithea Mare Palace 
včetně stravování ve vybraných restauracích.
PLÁŽ  Přímo nad členitou pláží s hrubým pískem 
(při vstupu oblázky), lehátka a slunečníky za poplatek, 
osušky oproti kauci (výměna 2× týdně). K dispozici 
hotelový mikrobus na pláž. Snack bar na pláži 
(konzumace není zahrnuta v programu all inclusive).
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
centrální klimatizace (v určených hodinách) 
15. 6.–15. 9., TV/sat., trezor za poplatek, minibar 
(doplňovaný každé 3 dny), balkon nebo terasa.  
DRSS: viz DR, prostornější, strana k moři. DRS: viz DR, 
modernější, DVD/CDpřehrávač, župany, trezor zdarma.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenisový kurt 
(osvětlení za poplatek), stolní tenis, aerobik, aquaaerobik, 
fitness, jacuzzi, sauna (1× za pobyt), basketbal, volejbal, 
1 cvičný ponor. Za poplatek: lekce potápění.
ZÁBAVA  Denní animační program, živá hudba.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, miniklub 
(4–12 let), místnost s videohrami za poplatek. 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně (07.00–10.00 hod.)

  Oběd v taverně nebo v baru u bazénu 
(12.30–15.00 hod.)

  Večeře formou bufetu včetně show cooking 
(18.30–21.30 hod.)

  Ranní kontinentální snídaně (06.00–07.00 hod.)

  Teplé (11.00–18.00 hod.) a studené  
(11.00–23.00 hod.) občerstvení

  Půlnoční snack (23.00–24.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní 
i zahraniční výroby (10.00–24.00 hod.)

  Zmrzlina (10.00–18.00 hod.)

  Káva, čaj a zákusky (16.30–17.30 hod.)

WELLNESS & SPA
  Wellness – sauna, jacuzzi

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

Hhi | HH | HII | HI | H

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

HHh | Hhii | Hhi | HH | HII | HI

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

  Malé písečné pláže mezi skalami 
s průzračnou vodou

  Hotel s krásným panoramatickým 
výhledem na moře

  Kvalitní program all inclusive, 
vyhlášená kuchyně a výborný 
hotelový servis

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kalitheamare.gr

U NÁS
EXKLUZIVNĚ
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4,5TripAdvisor
2 034 hodnotících
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Hotel Kalithea Mare Palace cccc
ŘECKO  RHODOS  KALITHEA

POLOHA  1 km od centra menšího střediska 
Kalithea s bary, restauracemi a obchody, pouhých 
6 km od hlavního města ostrova. V blízkosti známé 
staré lázně. Další velké rekreační středisko Faliraki 
s velkým aquaparkem cca 3 km. Pravidelné 
linkové spojení mezi Kalitheou a městem 
Rhodos (za poplatek, zastávka u hotelu).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace,  
bary včetně baru u pláže, minimarket, konferenční 
místnost, parkoviště. V zahradě velký bazén s oddělenou 
částí pro děti, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Přímo nad členitou pláží s hrubým 
pískem (vzdálenost od recepce cca 180 m), 
při vstupu oblázky. Na pláž jezdí také minibus. 
Lehátka, slunečníky a osušky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), centrální 
klimatuzace (15. 6. – 15. 9., v určených hodinách), 
TV/sat., minilednička, telefon, trezor za poplatek, 
balkon nebo terasa. DRSS: viz DR, strana k moři.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, 
sportovní program s animátory (nohejbal,  
aquaaerobik, aerobik), místnost na bridž a další 
hry, hřiště na míčové hry. Za poplatek: sauna, 
fitness, tenisový kurt, minigolf, možnost zajištění 
lekcí potápění v potápěčském centru. 
ZÁBAVA  Hotel pořádá nepravidelně řecké 
večery za poplatek, animační programy, speciální 
večery každý večer v hlavním baru. 
PRO DĚTI  Miniklub s animací pro děti 
(4–12 let), dětské hřiště, dětský bazén, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

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

HHi | HH | HII | HI | H

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

HHH | Hhi | Hh

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

  Oblíbený hotel našich klientů

  Hotel s krásným panoramatickým 
výhledem na moře

  Výborný poměr ceny a kvality

  Vyhlášená kuchyně, možnost plné 
penze, skvělý hotelový servis

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kalitheamare.gr

U NÁS
EXKLUZIVNĚ



209

R
H

O
D

O
S

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

KALITHEA HORIZON ROYAL

4,5TripAdvisor
384 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. 696–697

POLOHA  V oblasti Kalithea, pouhých 5 km 
od centra Rhodu. U hotelu se nachází 2 supermarkety. 
Cca 6 km od střediska Faliraki s aquaparkem.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí (možnost 
pronájmu trezoru), restaurace, bar s TV, minimarket. 
V zahradě velký bazén a dětský bazén. Terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma. 
PLÁŽ  Písečná pláž cca 400 m od hotelu. Další 
pláže v oblasti Kalithea a Faliraki cca 3 km, lehátka 
a slunečníky za poplatek. Osušky oproti kauci.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC, klimatizace (pro 
klienty s programem all inclusive v červenci a srpnu 
zdarma, pro klienty s polopenzí a v ostatních měsících 
za poplatek), hudební kanál, TV/sat., minilednička, 
přistýlka formou patrové postele, balkon nebo terasa. 
FRS: viz DR, zrenovovaný, přistýlka formou palandy.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.  
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: tenisový kurt. 
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště, dětská postýlka  
zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Za poplatek: internetový koutek  
a WiFi v lobby.

Hotel Princess Flora ccc
ŘECKO  RHODOS  KALITHEA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.30–09.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–20.30 hod.) 

  Lehké občerstvení v baru u bazénu  
(14.30–17.30 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby,  
3 druhy koktejlů (10.00–22.30 hod.)

  Tenisový kurt zdarma

  Program all inclusive končí v den odletu obědem

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

HHHI | HHH | HHii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ........................................... FRS 

HHhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  5 km od centra města Rhodos

  Možnost výběru mezi polopenzí  
a programem all inclusive

  Cenově výhodná nabídka

  Pro dítě pobyt zdarma

  Hotel v blízkosti nákupního centra

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.princessflora.gr

RODINNÝ POKOJ SUPERIOR

3,0TripAdvisor
247 hodnotících
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POLOHA  Komplex menších budov na klidném 
místě východního pobřeží Rhodosu. Centrum 
tradičního letoviska Afandou 3 km (zastávka 
autobusu cca 1 km od hotelu). Historické 
město Rhodos 22 km, letiště 25 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, trezor 
za poplatek, restaurace. Venku bazén, zahrada, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Dlouhá písečnooblázková pláž (při vstupu 
do moře oblázky) je vzdálena 250 m (s průzračnou 
čistou vodou). Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace, TV/sat., 
minilednička, telefon, balkon nebo terasa. FR1: viz DR, 
2 oddělené místnosti (45 m2), 2× klimatizace, 
2× TV/sat., zrenovované.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: stolní 
tenis, vodní sporty na pláži, kulečník.
ZÁBAVA  Nákupní a zábavní možnosti 
v blízkém centru letoviska Kolymbia (3 km).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.

Hotel Afandou Blu Resort ccc
ŘECKO  RHODOS  AFANDOU

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Kontinentální snídaně formou bufetu  
(07.30–09.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje – víno, pivo 
(10.00–22.30 hod.) 

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

HHH | HHi | HH | HII | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ...........................................  FR1 

HHhh | HHhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 250 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka

  Pro dítě pobyt zdarma

  Program all inclusive

  Hotel umístěn v klidném prostředí

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.afandoublu.gr

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

3,0TripAdvisor
26 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. 696–697

POLOHA  Komplex 4 menších dvoupatrových 
budov na klidném místě východního pobřeží 
Rhodosu. Centrum tradičního letoviska Afandou 
se supermarketem, tavernami a bary cca 1 km. 
Historické město Rhodos 22 km, letiště 25 km.
VYBAVENÍ  Snack bar pro podávání snídaní, 
bar, trezor za poplatek. Venku bazén, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž je vzdálena 
pouze 350 m (s průzračnou čistou vodou). 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  ST: koupelna/WC, pokoj kombinovaný 
s kuchyňským koutem (základní vybavení),  
lednička, klimatizace za poplatek, balkon nebo terasa. 
FR: viz ST, prostornější, kuchyňský kout. AP1: viz ST, 
oddělená ložnice. AP2: viz ST, 2 oddělené ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní sporty  
na pláži, golfové hřiště cca 2 km.
ZÁBAVA  Nákupní a zábavní možnosti v blízkém 
centru letoviska Kolymbia cca 3 km.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách hotelu.

Hotel Triantafillas ccc
ŘECKO  RHODOS  AFANDOU

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

HHh | HHi | HH | Hii | Hi | H

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

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

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

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

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

HHHHH | HHHhi | HHHH | HHhii | HHHi  | Hhh 
HHiii | HHii  | HHi  | HH  | Hii  | Hi 

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 350 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka

  Pro děti pobyt zdarma

  Kvalitní ubytování až pro 5 osob

  V nádherné udržované zahradě

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.triantafillas.com

3,5TripAdvisor
49 hodnotících



213

R
H

O
D

O
S

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA  Uprostřed zahrad, centrum 
městečka Afandou cca 1 km, středisko Faliraki 
cca 6 km, hlavní město Rhodos cca 20 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtah, 
trezor na recepci za poplatek, restaurace, bar, 
obchody, směnárna. Venku bazén, lehátka 
a slunečníky zdarma, zahrada, terasa.
PLÁŽ  Cca 800 m od dlouhé oblázkové 
pláže (při vstupu do moře oblázky), 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, TV/sat., telefon, minilednička, 
balkon. FR1: viz DR, 2 oddělené místnosti.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis,  
basketbal. Za poplatek: golfové hřiště cca 3 km,  
tenis, biliár.
ZÁBAVA  Večerní zábavný program, živá hudba, disko.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma 
(na vyžádání), dětský bazén, hřiště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Oasis Hotels & Bungalows ccc
ŘECKO  RHODOS  AFANDOU

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

  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.30–21.30 hod.) 

  Káva, lehké občerstvení, zmrzlina 
(16.00–17.00 hod.)

  Vybrané alkoholické nápoje (pouze pivo, 
víno) a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–22.30 hod.)

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

HHH | HHi | HH | HII | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ...........................................  FR1 

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

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 800 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V udržované subtropické zahradě

  Prostorné rodinné pokoje

  Program all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.oasis-hotel.gr

PROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
221 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. 696–697

Hotel Atlantica Imperial Resort ccccc
ŘECKO  RHODOS  KOLYMBIA

POLOHA  Vedle malé zátoky s rybářským 
přístavem. Centrum Kolymbie  vzdáleno cca 
400 m, hlavní město ostrova cca 30 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, dvě restaurace, 
několik barů, terasy s výhledem na moře. 
Součástí areálu je členitý venkovní bazén včetně 
jacuzzi, terasa na slunění, lehátka a slunečníky 
u bazénu zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Přímo u písečnooblázkové pláže. 
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. 
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., minilednička, centrální klimatizace, trezor 
za poplatek, balkon nebo terasa, v hlavní budově nebo 
v přilehlých budovách. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
DRSPX: viz DR, nové pokoje (2015), vstup do sdíleného 
bazénu, v přilehlé budově. JSSP: viz DR, prostornější, 
vstup do sdíleného bazénu.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, tenis 
(osvětlení za poplatek), stolní tenis, šipky.
Za poplatek (pro klienty s all inclusive zdarma): 
sauna, nemotorizované vodní sporty (kánoe, 
šlapadla, windsurfing – 1× za pobyt).
ZVLÁŠTNOSTI  Hotel neakceptuje děti do 16 let.
ZÁBAVA  Denní i večerní lehké zábavné a animační 
programy, několikrát týdně živá hudba.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–11.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Teplé občerstvení  
(10.00–12.00 a 15.00–18.00 hod.)

  Studené občerstvení (10.00–24.00 hod.)

  Půlnoční občerstvení (23.30–00.30 hod.)

  Zmrzlina po celý den 

  Nealkoholické nápoje, pivo, víno a ostatní 
alkoholické nápoje místní výroby  
(10.00–24.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky 
(16.30–17.30 hod.)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: nové spa centrum s výběrem 
masáží a wellness programů

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

HHH | HH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRSPX 

HH

JUNIOR SUITE  ..............................................  JSSP 

HHH | HH

H dospělá osoba od 16 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Bohatý program all inclusive

  Pouze pro dospělé osoby

  Pouhých 400 m od střediska 
Kolymbia

  Přímo u pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.atlanticahotels.com

16+
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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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SE SDÍLENÝM BAZÉNEM

4,5TripAdvisor
3 822 hodnotících



216

R
H

O
D

O
S

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

Hotel Atlantica Aegean Blue ccccc
ŘECKO  RHODOS  KOLYMBIA

POLOHA  V rozlehlé zahradě, centrum 
střediska Kolymbia je vzdáleno cca 800 m. 
Hlavní město ostrova cca 30 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace 
s terasou, bar a malý obchod. K venkovnímu vybavení 
patří restaurace u bazénu, bar, velkoryse a zajímavě 
řešený bazén, druhý menší bazén, venkovní jacuzzi, 
lehátka, slunečníky a osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Hotel leží přímo u oblázkové pláže. 
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
centrální klimatizace (červen–září), telefon, TV/sat.,  
hudební kanál, minibar (doplněn v den příjezdu),  
trezor za poplatek, balkon nebo terasa. FR: viz DR,  
prostornější, s posuvnými dveřmi nebo jen opticky  
rozdělené (rozděluje recepce), 2× jednolůžko nebo 
palanda. DRSV/FRSV: viz DR/FR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis 
(osvětlení za poplatek), stolní tenis, fitness, aerobik, 
aquaaerobik, lukostřelba, pétanque, šipky, volejbal, 
1 lekce potápění pro začátečníky v bazénu, sauna, 
nemotorizované vodní sporty na pláži (1× za pobyt). 
Za poplatek: motorizované vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační 
a zábavné programy.
PRO DĚTI  Velký moderní aquapark se spoustou 
zábavy a legrace včetně líné řeky, toboganů a skluzavek 
a mnoha dalších aktivit (dle výšky a věku). Snack bar 
v aquaparku za poplatek. Miniklub, hřiště, brouzdaliště, 
dětský bufet. Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  1× za pobyt možnost večeře v restauraci  
à la carte

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

  Teplé občerstvení (11.00–17.00 hod.)

  Studené občerstvení (10.00–24.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky  
(16.30–17.30 hod.)

  Zmrzlina místní výroby

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

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSV 

HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: oblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Velký vodní park přímo v hotelu 
včetně líné řeky, toboganů 
a skluzavek

  Hotel s programem all inclusive, 
výborný servis

  V blízkosti obchodů, restaurací 
a možností zábavy

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 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. 696–697

RODINNÝ POKOJ

Aquapark přímo v hotelu 
Atlantica Club Aegean Blue

Aquapark se spoustou zábavy a legrace včetně líné 
řeky, toboganů a skluzavek, vodního jungle parku 

a mnoha dalších aktivit.

4,5TripAdvisor
2 077 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. 696–697

POLOHA  Hotel v rozlehlé zahradě v blízkosti letoviska 
Kolymbia (cca 600 m) s tavernami, restauracemi 
a obchody. Hlavní město ostrova cca 30 km.
VYBAVENÍ  V hlavní budově vstupní hala 
s recepcí, restaurace, bary, konferenční centrum, 
nákupní centrum, restaurace à la carte. Dále 
přilehlé viladomy (bungalovy), venkovní bazén, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Hotel leží přímo u písečnooblázkové pláže. 
Lehátka a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
POKOJ  DRB: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,  
župan), individuální klimatizace, TV/sat., minibar, trezor, 
kávovar, balkon nebo terasa. DRSVB: viz DR, 
výhled na moře. DRBF: viz DR, v blízkosti moře.  
DRJ: viz DRB, venkovní jacuzzi. DRSP: viz DR, 
sdílený bazén. SUPP: viz DR, 2 oddělené místnosti,  
privátní bazén.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
večeře formou bufetu nebo výběrem z menu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: aerobik, tenisový 
kurt, hřiště na minifotbal, stolní tenis, minigolf.
ZVLÁŠTNOSTI  Hotel neakceptuje děti do 16 let.
ZÁBAVA  Denní animační program, řecké večery, 
taneční večery, živá hudba, jazzové a latinské večery.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Port Royal Villas & Spa ccccc
ŘECKO  RHODOS  KOLYMBIA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.00 hod.)

  Lehký snack během dne

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)WELLNESS & SPA

  Za poplatek: wellness & spa centrum  
včetně vnitřního vyhřívaného bazénu  
s vodními tryskami a fitness

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................  DRB | DRSVB | DRBF 

HHH | HH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSP | DRJ 

HH

SUITE  ...................................................................... SUPP 

HHHH | HHH | HH

H dospělá osoba od 16 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pouze pro dospělé osoby

  Luxusní hotel přímo u pláže

  Možnost výběru polopenze  
nebo all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.portroyal.gr

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

4,5TripAdvisor
1 247 hodnotících

16+
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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. 696–697

Hotel Lydia Maris Resort & Spa ccccd
ŘECKO  RHODOS  KOLYMBIA

POLOHA  Centrum střediska Kolymbia cca 
200 m od hotelu. Letiště cca 30 km. Středisko 
Faliraki s aquaparkem cca 10 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a několik dvoupodlažních 
budov v rozlehlé a vzrostlé zahradě. Vstupní hala 
s recepcí, hlavní restaurace s terasou, minimarket, 
bazén s terasou na slunění, dětský bazén, bary, lehátka 
a slunečníky u bazénu zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 300 m od hotelu.  
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), klimatizace, 
minilednička (naplněna vodou při příjezdu), telefon, TV/sat., 
balkon nebo terasa. DRS: viz DR, moderní design, 
rychlovarná konvice, ovoce a víno při příletu, 1× za pobyt 
20minutová masáž zdarma. DRP: viz DR, méně výhodná 
poloha. FR1: viz DR, dvě oddělené místnosti, 2× TV/sat.,  
2× klimatizace. FR1P: viz FR1, méně výhodná poloha.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, tenis 
(osvětlení za poplatek), volejbal, šipky, vodní pólo. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Hotel pořádá denní a večerní animační 
program. Řecký večer včetně BBQ, živé hudby a tanců.
PRO DĚTI  Oddělená část bazénu pro děti, hřiště, animace 
pro děti, miniklub. Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Hotel disponuje několika 
pokoji přizpůsobenými pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Pozdní kontinetální snídaně (10.10–11.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.30 hod.)

  Gril restaurace (11.30–20.00 hod.)

  Večerní snack (21.30–02.00 hod.)

  Pizza restaurace (11.00–19.00 hod.)

  Zmrzlina během dne

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: wellness a masáže, sauna 

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

HHh | HHi | HH | H

RODINNÝ POKOJ  .................................  FR1 | FR1P 

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková cca 300 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 s kvalitním programem 
all inclusive

  V blízkosti centra střediska

  Prostorné rodinné pokoje

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.lydiamaris.gr

PROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
596 hodnotících
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Hotel Funtazie klub Sunconnect Kolymbia Star cccc
ŘECKO  RHODOS  KOLYMBIA

POLOHA  V klidném prostředí asi 1,5 km od centra 
letoviska Kolymbia s mnoha tavernami, obchůdky 
a možnostmi zábavy. Nejbližší lékárna v Kolymbii. 
Nemocnice v hlavním městě Rhodosu, aquapark 
ve Faliraki (cca 15 km). Město Rhodos cca 30 km. 
V blízkosti hotelu je zastávka linkového autobusu.
VYBAVENÍ  Několik budov rozmístěných v zahradě, 
některé budovy s výtahem, vstupní hala s recepcí  
a barem, restaurace s terasou, snack bar, bar 
u bazénu, supermarket, místnost s TV/sat., bazén, 
relaxační bazén, dětský bazén se skluzavkami pro 
menší děti, bazén s tobogany (omezeno výškou 
od 120 cm a věkem od 6 let), terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Cca 300 m od písečnooblázkové 
pláže (při vstupu do vody oblázky). 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
telefon, minilednička, TV, klimatizace (1. 6. – 30. 9.), 
trezor za poplatek, balkon nebo terasa, velikost pokoje 
23 m2. FR: viz DR, 1 prostornější místnost, velikost 
pokoje 28 m2. FR1: viz DR, 2 místnosti oddělené 
zatahovacími dveřmi, velikost pokoje 38 m2. 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.no Možnost bezlepkové stravy.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, tenis 
(klienti s polopenzí za poplatek), plážový volejbal.
Za poplatek: minigolf ,biliár, vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma, dětská 
stolička v hlavní restauraci, dětský sladkovodní 
bazén, vodní atrakce pro nejmenší.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Lehké občerstvení (14.00–16.00 hod.)

  Káva, čaj (16.30–18.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.00 hod.), 
2× týdně tematické večeře

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

  Zmrzlina (10.00–18.00 hod.)

  Tenis

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

HHH | HHI | HH | HII | Hi | H

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

HHH | HHii | Hhi | Hh

RODINNÝ POKOJ  ...........................................  FR1 

HHHHHI | HHhhh | Hhhhii | Hhhhi | Hhhh | Hhhiii | 
HHhii | Hhhi | Hhh | Hhiii | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná 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

  Skluzavky a tobogan pro děti

  Prostorné moderní rodinné pokoje

  Na okraji letoviska Kolymbia

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kolymbiastar.gr
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RODINNÝ POKOJ (FR1)
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POLOHA  Cca 300 m od centra střediska 
Kolymbia s bary, tavernami, obchody a lékárnou. 
Město Rhodos cca 25 km (pravidelné spojení 
linkovým autobusem, zastávka 150 m od hotelu), 
nemocnice. Aquapark ve Faliraki (cca 15 km).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí v typickém řeckém 
stylu, hlavní restaurace, bar, televizní a společenská 
místnost, kadeřnictví a minimarket. V zahradě bazén, 
dětský bazén, bazén se skluzavkami, jacuzzi, terasa na 
slunění s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Přímo u dlouhé písečnooblázkové pláže. 
Lehátka, slunečníky a osušky za poplatek.
POKOJ  DRP: koupelna s vanou/WC (vysoušeč vlasů), 
centrální klimatizace (mimo období 1. 6. – 15. 9.  
za poplatek), telefon, lednička, TV/sat., trezor za 
poplatek, balkon, velikost pokoje 25,5 m2. 
DRPSV: viz DRP, výhled na moře. DRS: viz DR, 
moderní zrenovované pokoje, sprcha v koupelně, set 
na přípravu kávy a čaje. DRSSV: viz DRS, výhled na 
moře. FRSVS: viz DRSSV, 1 prostorná místnost se 
4 lůžky, vana v koupelně, velikost pokoje 50 m2. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
volejbal, fotbal, stolní tenis (klienti s polopenzí 
za poplatek), šipky; pro klienty s all inclusive 
zdarma tenis (osvětlení za poplatek), minigolf.
Za poplatek: půjčovna kol, sauna, 
biliár, vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 
dětská stolička v hlavní restauraci, bazén se 
skluzavkami, dětský bazén, dětské hřiště, minizoo.
ZÁBAVA  Hotel pořádá zábavné a sportovní animační 
programy. Pravidelně je pořádán řecký večer.
PRO HANDICAPOVANÉ  3 pokoje pro 
handicapované klienty (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc

INTERNET  Zdarma: v baru u bazénu. 
Za poplatek: na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Funtazie klub Irene Palace cccc
ŘECKO  RHODOS  KOLYMBIA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.00–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.00–21.00 hod.)

  Speciální dětský bufet

  Zmrzlina pro děti (10.00–17.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)

  Káva a lehké občerstvení  
(11.00–12.00 a 15.30–16.30 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRS | DRSSV 

HHH | HHI | HH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRP | DRPSV 

HHH | HHII | HHI | HH | H

RODINNÝ POKOJ  .......................................  FRSVS 

HhhHHH | HHHHHI | HHhhh | Hhhhii | Hhhhi | Hhhh |  
Hhhiii | HHhii | Hhhi | Hhiiii | Hhiii | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 15 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

  Přímo u dlouhé pláže v blízkosti 
obchodů, restaurací a možností 
zábavy

  Nové, moderní pokoje superior

  Možnost výběru mezi polopenzí  
a programem all inclusive

  Nový bazén se skluzavkami

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.irenepalace.gr

U NÁS
EXKLUZIVNĚ
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3,5TripAdvisor
816 hodnotících

RODINNÝ POKOJ (FRSSV)
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Hotel Memphis Beach cccc
ŘECKO  RHODOS  KOLYMBIA

POLOHA  V klidném prostředí střediska 
Kolymbia. Centrum střediska s restauracemi, 
tavernami a obchody cca 350 m. Město 
Rhodos cca 25 km a Lindos cca 30 km.
VYBAVENÍ  Moderní hotel, 2patrové budovy. 
V hlavní budově vstupní hala s recepcí (možnost 
pronájmu trezoru za poplatek), restaurace, bar, 
TV místnost, minimarket. V krásné udržované 
zahradě 2 bazény s oddělenou dětskou částí, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 200 m, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace (mimo období 1. 7. – 31. 8. za poplatek),  
TV/sat., telefon, lednička, balkon nebo terasa.  
FR: viz DR, 1 prostornější místnost. FR1: viz DR,  
2 oddělené místnosti.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní 
tenis, vodní pólo, fitness, hřiště na volejbal. 
Za poplatek: biliár, možnost vodních sportů na pláži.
ZÁBAVA  1× týdně hotel pořádá řecký večer. V centru 
střediska restaurace, bary, taverny a obchody.
PRO DĚTI  2× dětský bazén, dětské 
hřiště, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (cccd)
INTERNET  Za poplatek: internetový 
koutek, WiFi v lobby a na pokojích.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby, 
káva a čaj (11.00–23.00 hod.)

  Koktejly (20.30–23.00 hod.)

  Zmrzlina pro děti (15.00–18.00 hod.)

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

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

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

Hhii | HHi | HH

RODINNÝ POKOJ  ...........................................  FR1 

Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková 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

  Výborný poměr kvality a ceny

  Hotel s programem all inclusive

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Jen několik minut chůze od centra 
letoviska

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.memphishotel.gr
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POLOHA  Na jednom z nejkrásnějších míst 
na Rhodosu v krásné a prostorné subtropické zahradě. 
Centrum Kolymbie s bary, obchody a tavernami 
cca 650 m. Hlavní město Rhodos cca 30 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a přilehlé viladomy. 
Vstupní hala s recepcí, TV místnost, restaurace, 
bary, minimarket. Venku bazén, dětský bazén, 
terasa, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Cca 950 m od písečnooblázkové pláže.  
Lehátka a slunečníky za poplatek, 5× denně  
bezplatný hotelový bus na pláž.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace (mimo období  
15. 6. – 15. 9. za poplatek a na vyžádání u vašeho 
prodejce), telefon, TV/sat., lednička, trezor za poplatek, 
balkon. DRP: viz DR, v méně výhodné poloze.  
DRS: viz DR, zrenovované. FR: viz DR, 1 prostornější  
místnost (cca 30 m2). FRSP: viz FR, sdílený 
bazén, terasa. FRS: viz FR, zrenovované.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis.  
Za poplatek: tenisové kurty, biliár.
ZÁBAVA  Lehký denní a večerní animační program.
PRO DĚTI  Nový aquapark zdarma, dětský bazén,  
dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Golden Odyssey cccc
ŘECKO  RHODOS  KOLYMBIA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–09.30 hod.)

  Lehký oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(11.00–23.00 hod.)

  Lehký snack (11.00–12.30 hod.)

  Zmrzlina, káva a čaj (14.30–17.00 hod.)

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

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSP 

HHhh | Hhhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh

RODINNÝ POKOJ  ........................................... FRS 

HHhhh | HHhhi | HHhh | HHhii | HHhi | HHh | 
HHiii | HHii | HHi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 950 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

 Nový aquapark

  V prostorné udržované subtropické 
zahradě

  V blízkosti obchodů, restaurací 
a možností zábavy

  Pokoje se sdíleným bazénem

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.goldenodyssey.gr
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3,5TripAdvisor
929 hodnotících



228

R
H

O
D

O
S

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA  V klidné poloze cca 500 m od centra 
Kolymbie a cca 1 500 m od písečnooblázkové pláže. 
V centru městečka najdete řecké taverny, bary 
a obchody. Hlavní město Rhodos cca 25 km.
VYBAVENÍ  Recepce, koutek na posezení s TV, 
restaurace, bary, venkovní terasa. V malé zahradě 
bazén s oddělenou částí pro děti, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Jedna z nejhezčích pláží ostrova 
(písečnooblázková) je vzdálena cca 1 500 m. 
Hotel zajišťuje dopravu na pláž (omezeně).
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace (mimo období 15. 6. – 15. 9. 
za poplatek), trezor za poplatek, telefon, TV, lednička, 
balkon nebo terasa. DRP: viz DR, v méně výhodné 
poloze. FR: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
ZÁBAVA  Možnost návštěvy barů, taveren 
a obchodů v centru střediska Kolymbia.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  Hotel neakceptuje platební karty.

Hotel Fantasy cccd
ŘECKO  RHODOS  KOLYMBIA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–11.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (13.00–15.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.)

  Káva se zákuskem (16.00–18.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní  
výroby (pivo, víno, ouzo, brandy) v baru  
u bazénu (11.00–24.00 hod.)

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

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

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

HHH | Hhii* | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

*Na vyžádání

Pláž: písečnooblázková cca 1,5 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní program all inclusive

  Hotel s výbornými službami

  Cenově výhodná nabídka

  Pro dítě pobyt zdarma

  Pouhých 900 m od centra  
střediska Kolymbia

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.fantasyhotel.gr

3,0TripAdvisor
134 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. 696–697

POLOHA  V prostorné, udržované zahradě cca 400 m 
od centra letoviska Kolymbia s obchody, tavernami 
a bary. Eukalyptová alej cca 300 m od hotelu. Cca 23 km 
od hlavního města Rhodos a 12 km od centra Faliraki.
VYBAVENÍ  127 pokojů ve 3 budovách, velká 
udržovaná zahrada, vstupní hala s recepcí, 
restaurace, bary, 2 bazény, dětský bazén, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Oblázková pláž Afandou (Limanaki) 
cca 600 m, písečnooblázková pláž v Kolymbii cca 
700 m. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. 
Frekventovaně bezplatný hotelový bus na pláž.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč 
vlasů), TV/sat., klimatizace za poplatek, 
minilednička, balkon nebo terasa. FR: viz DR, 
prostornější 1 místnost, patrová postel.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: hřiště 
na volejbal. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání). Za poplatek aquapark 
u hotelu Atlantica Mikri Poli (cca 500 m). 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Loutanis ccc
ŘECKO  RHODOS  KOLYMBIA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–09.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–20.30 hod.)

  Lehký snack (11.00–12.30 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
(10.00–23.00 hod.)

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

HHh | HHi

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

HHHH | HHhi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 600 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Uprostřed velké udržované zahrady

  V dosahu centra Kolymbie

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelloutanis.gr

NOVINKA

2,5TripAdvisor
452 hodnotících

RODINNÝ POKOJ



230

R
H

O
D

O
S

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA  V krásné zahradě s bazénem 
vzdálené od centra letoviska Kolymbia cca 500 m. 
V centru Kolymbie taverny, bary a obchůdky. 
Zastávka autobusu cca 200 m od hotelu.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, 30 pokojů, 
restaurace, bar. V rozlehlé udržované zahradě 
bazén s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Hotel leží cca 1 500 m od písečnooblázkové 
pláže. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace  
za poplatek, TV/sat., telefon, balkon nebo terasa, 
minilednička za poplatek. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: šipky. 
Za poplatek: kulečník, vodní sporty na pláži,  
půjčovna kol.
ZÁBAVA  Možnost nákupů a zábavy 500 m od hotelu.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Tina Flora ccc
ŘECKO  RHODOS  KOLYMBIA

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

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 1,5 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s rodinnou atmosférou

  V klidném prostředí v okolí hotelu

  Možnost zábavy, nákupů a nočního 
života v 500 m vzdáleném centru

  Vhodné pro rodiny i páry

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.tinaflora.gr

3,5TripAdvisor
34 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. 696–697

POLOHA  Cca 1,5 km od městečka Lindos 
(nejkrásnější egejské osady se zachovalou akropolí 
a malebnými uličkami a tavernami), 50 km od hlavního 
města Rhodos. Zastávka autobusu u hotelu.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bary, taverna, TV místnost, minimarket. K venkovnímu 
vybavení patří bazén, jacuzzi, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky včetně osušek zdarma.
PLÁŽ  Přímo u privátní písečné pláže (při 
vstupu oblázky), lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DRSS: koupelna/WC včetně plného  
vybavení (župany, vysoušeč vlasů), individuální 
klimatizace, telefon, TV/sat., minibar za poplatek, trezor, 
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
MZSS: viz DR, obývací pokoj a koupelna/WC v přízemí, 
ložnice v 1. patře, DVD přehrávač, v každé místnosti 
TV a klimatizace.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou amerického 
bufetu. Večeře v restauraci à la carte formou 
menu. Jednou týdně řecký večer s teplým bufetem, 
BBQ s řeckou hudbou k tanci bez příplatku.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness. 
ZVLÁŠTNOSTI  Hotel pouze pro dospělé osoby.
ZÁBAVA  Hotel pořádá večery s živou hudbou.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu. 
Za poplatek: vysokorychlostní WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Mitsis Lindos Memories ccccc
ŘECKO  RHODOS  LINDOS

WELLNESS & SPA
  Za poplatek:   wellness centrum 

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

HHh | HH

MEZONET  ....................................................  MZSS 

HHH | HH

H dospělá osoba od 16 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  1,5 km od nejkrásnějšího egejského 
městečka Lindos

  Pouze pro dospělé osoby

   Uprostřed přírody

  Přímo u písečné pláže

  Hotel s nabídkou wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mitsishotels.com

Pouze pro dospělé osoby

4,5TripAdvisor
958 hodnotících

16+U NÁS
EXKLUZIVNĚ
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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. 696–697

Hotel Atrium Palace Thalasso Spa Resort & Villas ccccc
ŘECKO  RHODOS  LINDOS – KALATHOS

POLOHA  10 minut chůze od vesničky Kalathos s pár 
restauracemi a obchody. Městečko Lindos s historickým 
centrem, restauracemi, bary a obchody cca 6 km. 
Autobusová zastávka pouhých 5 minut chůze od hotelu.
VYBAVENÍ  Hlavní budova se dvěma křídly a vilami 
v zahradě, recepce, lobby bar, restaurace s venkovní terasou 
v hlavní budově, restaurace à la carte u bazénu, restaurace 
à la carte s výhledem na moře, café a koktejl bar, 2 bary 
u bazénu, minimarket s mezinárodním tiskem, zlatnictví, 
pokojový servis. Venkovní kaskádovitý bazén, dalších pět 
menších bazénů. Vnitřní bazén (děti pouze s dospělými). 
Terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, osušky 
oproti kauci. Konferenční místnost včetně vybavení.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž vzdálená cca 
300 m, lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
centrální klimatizace, TV/sat., minibar, balkon nebo 
terasa, strana k moři. DRSV: viz DRSS, výhled na moře. 
DRPP: viz DRSS, mají přímý vstup do privátního 
bazénu. JS: viz DRSS, 1 prostornější místnost, 
kávovar. FRSU: viz DRSS, mají oddělenou ložnici.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, u večeře 
velký výběr salátů, studených a teplých předkrmů 
a dezertů formou bufetu, hlavní jídlo formou výběru 
ze 3 menu, 4× týdně tematická večeře. V den příletu 
klienti obdrží na pokoj mísu ovoce, minerální vodu 
a láhev řeckého vína. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
tenisový kurt, stolní tenis, volejbal a basketbal.
ZÁBAVA  Animační programy během dne. Hotel 
nepravidelně pořádá řecké večery s živou hudbou a tancem.
PRO DĚTI  Dětský bazén a dětské hřiště. 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, AMEX, EC/MC.

WELLNESS & SPA
  Thalasso & spa centrum Ana Genesis  
Thalasso Spa Center (2 000 m2) s výběrem 
masáží, wellness programů, vyhřívaným  
vnitřním bazénem s mořskou vodou  
v kombinaci s podvodními masážemi  
(pouze pro dospělé osoby)

  Vyberte si z řady wellness programů již před 
svým odletem na dovolenou (u vašeho prodejce)

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

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

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

HHhi | Hhii | HHi | HH | HII | HI

RODINNÁ SUITE  ...........................................  FRSU 

HHhi | HHh | Hhii | HHi | HH | HII | HI

VILA  ................................................................  VIX 

HHH | Hhi | HH | HII | HI

VILA  .........................................................  VIE | VIS 

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

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Možnost výběru polopenze  
nebo all inclusive

  Pro dítě pobyt zdarma

  V nabídce vilky s vlastním bazénem

  Hotel s nabídkou wellness/spa

  Vhodné pro strávení svatební cesty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.atrium.gr

Mají toto vybavení: vlastní zahradu s vyhřívaným 
bazénem, pergolu a terasu na slunění, koupelnu/WC, 
jacuzzi, klimatizaci, TV/sat., DVD, minibar, trezor, 
telefon, internetové připojení za poplatek.

•   VIX: 1 pokoj – kombinovaná obývací část 
s ložnicí, vlastní zahrada s vyhřívaným bazénem, 
pergola, terasa na slunění, koupelna/WC, jacuzzi, 
klimatizace, TV/sat. s hudebním kanálem, DVD, 
minibar, elektronický trezor, telefon s přímou 
volbou, internetové připojení za poplatek, 50 m2.

•   VIE: viz VIX, prostornější, 2 pokoje propojené 
dveřmi – kombinace ložnice a obývacího 
pokoje s prostorem na spaní, 70 m2.

•   VIS: viz VIX, prostornější, 2 pokoje propojené 
dveřmi – kombinace ložnice a obývacího pokoje 
s prostorem na spaní, 2 koupelny, 78 m2.

ATRIUM VILY CCCCC
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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. 696–697

ANA GENESIS THALASSO SPA CENTER

VILA

4,5TripAdvisor
3 659 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. 696–697

POLOHA  Pouze 1,5 km od nejkrásnější egejské 
osady Lindos se spoustou barů, taveren a obchůdků. 
Hlavní město Rhodos vzdáleno 48 km.
VYBAVENÍ  Hlavní třípodlažní budova s recepcí, 
7 přilehlých dvoupatrových budov, fitness, sauna, 
wellness, restaurace, restaurace à la carte, bary 
včetně baru u pláže, kadeřnictví, prádelna, čistírna, 
konferenční místnosti, butik, minigalerie, minimarket, 
klenotnictví. Venku 3 bazény s terasou na slunění, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž přímo u hotelu 
(pro vstup do vody doporučujeme obuv). 
Lehátka a slunečníky na pláži zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župany, pantofle), individuální klimatizace, pohovka, 
trezor, TV/sat., balkon nebo terasa. DRSP: viz DR,  
sdílený bazén. SUPP: viz DR, DVD, výběr 
polštářů, 1 místnost (32 m2), privátní bazén.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou amerického 
bufetu, večeře formou bufetu včetně tematických 
večeří. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness.
Golfové hřiště vzdáleno 33 km.
ZVLÁŠTNOSTI  Hotel neakceptuje děti do 16 let.
ZÁBAVA  Živá hudba, tematické večery.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Aquagrand Exclusive Deluxe Resort ccccc
ŘECKO  RHODOS  LINDOS

WELLNESS & SPA
  Zdarma: turecké lázně – hammam, sauna

  Za poplatek: masáže, manikúra, jóga, 
kadeřnictví 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSP 

HHH | HH | H

SUITE  ...........................................................  SUPP 

HHH | HH

H dospělá osoba od 16 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel jen pro dospělé osoby

  Pouze 1,5 km od městečka Lindos

  S krásným výhledem na moře

  Pokoje s privátním bazénem

  Designový hotel

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.aquagrand.gr

SUITE S PRIVÁTNÍM BAZÉNEM

4,5TripAdvisor
1 200 hodnotících

16+
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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. 696–697

POLOHA  Komplex u krásné pláže v menším 
turistickém letovisku Lardos. Egejská osada Lindos 
cca 10 km. Hlavní město Rhodos cca 50 km.
VYBAVENÍ  130 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
trezor za poplatek, výtah, restaurace, bary, bazén, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž oceněná 
modrou vlajkou jen přes místní komunikaci. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace (mimo období 15. 6. – 14. 9.  
za poplatek), TV/sat., lednička, balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DR, strana k moři. FRSV: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: plážový fotbal 
a plážový volejbal. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Řecký večer. Taverny a obchůdky v okolí.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětské hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Kamari Beach cccc
ŘECKO  RHODOS  LARDOS

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

HHh | HHi | HH | HI | H

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

HHHH | HHhi | Hhh | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 95 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní pokoje

  Pobyt pro děti zdarma

  U krásné pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kamaribeach.gr

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–09.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.)

  Snack (11.00–12.30 hod.)

  Káva, čaj, zmrzlina, zákusky (14.30–17.30 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
(10.00–23.00 hod.)

3,5TripAdvisor
153 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. 696–697

PROMO POKOJE

Hotel Lindian Village ccccc
ŘECKO  RHODOS  KIOTARI

POLOHA  Na východním pobřeží ostrova cca 3 km 
od střediska Kiotari s obchody ve středisku Kiotari cca 
3 km. Hlavní město ostrova Rhodos je vzdáleno cca 55 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, společenská 
místnost s TV, hlavní restaurace, restaurace à la 
carte (řecká, asijská, s rybími specialitami, denní 
u bazénu), konferenční centrum, nákupní galerie, 
lobby bar, bar s živou hudbou, kavárna. Venku 
velký bazén, dětské brouzdaliště, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu, 
malá kaple (možnost pořádání svateb).
PLÁŽ  Hotel leží přímo u písečnooblázkové 
pláže (vzdálenost dle polohy pokoje), lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma. Bar u pláže.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župany), individuální klimatizace, telefon, TV/sat.,  
trezor, minibar za poplatek, balkon. FR: viz DR, 
2 ložnice (mohou být pouze opticky odděleny), 
prostorná koupelna. JS: viz DR, 1 prostornější 
místnost se 3. lůžkem, velká terasa s jacuzzi, River 
Passage. SUPP: viz DR, postel s nebesy, obývací 
část a ložnice, DVD, privátní bazén, terasa s lehátky, 
koš s ovocem a vínem při příjezdu, River Passage.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou bufetu (4× týdně tematické večeře).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis 
(osvětlení za poplatek), fitness, jóga. 
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Živá hudba.
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště, hřiště, dětské 
menu, hlídání dětí za poplatek (na vyžádání). 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání k dispozici 
několik pokojů pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

WELLNESS & SPA
  Spa nabízí mnoho programů pro relaxaci 
i revitalizaci, turecké lázně (hammam),  
jacuzzi, saunu 

  Lázeňské programy: 
1) Cítit se jako znovuzrozený (3 dny) – sauna 
a turecké lázně bez omezení, vířivka, intenzivní 
tělový peeling s aromaterapií, relaxační 
masáž s relaxační hudbou – aromaterapie 
s levandulovým olejem, manikúra a obličejová 
masáž s čištěním obličeje, peeling, obličejová 
maska 
2) Antistresový program (3 dny) – sauna, 
aromamasáž s ylang-ylang olejem, reflexní 
masáž – turecké lázně, masáž zad a krku – 
vířivka, olejová masáž, aromaterapie  
pro tělo a duši 
3) Relaxační program (2 dny) – vířivka, relaxační 
masáž, masáž obličeje a hlavy multivitamínovým 
krémem – turecké lázně, masáž chodidel 
4) Asie (1 den) – thajská masáž, reflexní zóny, 
sauna, manikúra a pedikúra, masáž obličeje

  Ceny na vyžádání u vašeho prodejce

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

HH | HI | H

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

HHHI | HHh | HHII | HHI | HH

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

HHH | HHi | HH | HII | HI

SUITE  ...........................................................  SUPP 

Hhii | HHi | HH | HII | HI

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 110 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Ve stylu tradiční řecké vesnice

  Pro náročné klienty

  Luxusní suite s privátním bazénem

  Přímo u písečnooblázkové pláže

  Speciální služby pro novomanžele

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.lindianvillage.gr

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

4,5TripAdvisor
1073 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. 696–697

POLOHA  V jižní části Rhodu v prázdninovém 
středisku Kiotari s několika bary a obchody, 12 km 
od krásného městečka Lindos s historickým 
centrem, 60 km od hlavního města ostrova.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, pouhých 
44 pokojů, restaurace a bary, zlatnictví, květinářství 
(na zavolání), konferenční místnost. Venku 
bazén, lehátka, slunečníky a osušky zdarma. 
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž před hotelem 
(cca 30 m).Lehátka, slunečníky a osušky 
na pláži zdarma. Bar na pláži za poplatek.
POKOJ  DRSVS: koupelna/WC (vana, sprcha, 
vysoušeč vlasů, župany a pantofle), klimatizace, minibar 
za poplatek, TV/sat., kávovar, telefon, balkon nebo 
terasa, výhled na moře. JSPP/JSSPP/SUPP: viz DRSVS, 
jedna místnost, privátní bazén, nemusí mít výhled 
na moře. SUEPP: viz DRSVS, dvě místnosti oddělené 
posuvnými dveřmi, privátní bazén, koupelna s jacuzzi.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou amerického bufetu.  
Večeře formou bufetu nebo výběrem z menu. 
U večeře je požadováno formální oblečení.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness,  
tenisový kurt (osvětlení za poplatek), jacuzzi, sauna.  
Za poplatek: půjčovna kol. 
ZVLÁŠTNOSTI  Hotel neakceptuje děti do 16 let.
ZÁBAVA  Pravidelné večerní programy: 
saxofon, piano, kytara, vokály.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích. 
Za poplatek: vysokorychlostní WiFi.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Boutique 5 & Spa ccccc
ŘECKO  RHODOS  KIOTARI

WELLNESS & SPA
 Zdarma: vnitřní bazén

  Za poplatek: masáže, kadeřnictví, jóga 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRSVS 

HHH | HH

JUNIOR SUITE  ..................................  JSPP | JSSPP 

HH

SUITE  ...........................................................  SUPP 

HH

SUITE  .........................................................  SUEPP 

HHH

H dospělá osoba od 16 let

Pláž: písečnooblázková cca 30 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 110 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pro nejnáročnější klienty

  Možnost pokojů s privátními bazény

  Malý stylový boutique hotel pouze 
pro dospělé

  S nabídkou wellness & spa

  U krásné písečnooblázkové pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hhotels.gr

SUITE EXECUTIVE S PRIVÁTNÍM BAZÉNEM

5,0TripAdvisor
532 hodnotících

16+
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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. 696–697

POLOHA  V jižní části Rhodosu v prázdninovém 
středisku Kiotari s několika bary a obchody, 12 km 
od krásného městečka Lindos s historickým 
centrem, 60 km od hlavního města.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, 248 pokojů, 
hlavní restaurace a tematické restaurace a bary. Bazén, 
vnitřní bazén, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž pouze přes 
místní komunikaci (cca 100 m). Lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma. 
POKOJ  DRSVX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, TV/sat., minibar (denně 
doplňovány nealkoholické i alkoholické nápoje, 
brambůrky, čokoláda), trezor, balkon nebo terasa,  
výhled na moře, cca 26 m2. DRBSP: viz DRSVX,  
bez výhledu na moře, sdílený bazén s možností vyhřívání 
(dle počasí/sezony). JSSV: viz DRSVX, prostornější,  
cca 34 m2. JSSP: viz DRSVX, sdílený bazén s možností 
vyhřívání (dle počasí/sezony). SUSV: viz DRSVX, 
zatahovacími dveřmi oddělený obývací pokoj, cca 36 m2. 
SUSP: viz SUSV, sdílený bazén s možností vyhřívání 
(dle počasí/sezony). SUPP: viz DRSVX, oddělený obývací 
pokoj, 2 koupelny (sprcha a vana), privátní bazén 
s možností vyhřívání (dle počasí/sezony), cca 48 m2.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: aerobik, 
pilates, jóga, stolní tenis, lekce tance, 
aquaaerobik. Za poplatek: tenis (pouze 
osvětlení za poplatek), vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Živá hudba, taneční skupiny, 
folklorní večery, různá show.
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání 
několik pokojů pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc) 
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Mayia Exclusive Resort & Spa ccccc
ŘECKO  RHODOS  KIOTARI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)  
včetně fresh džusů

  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Snack World Taste Corner top kvalitní fastfood 
(11.00–18.00 hod.)

  Cukrárna (10.00–02.00 hod.)

  Snack bar u bazénu – sendviče, bagety, párek 
v rohlíku, těstoviny (11.00–17.00 hod.)

  Plážová restaurace – gril, saláty, nápoje 
(10.00–17.00 hod.)

  Řecká restaurace à la carte  
(19.30–22.30 hod., nutná rezervace)

  Italská restaurace à la carte 
(19.00–24.00 hod., nutná rezervace)

  Asijská restaurace à la carte 
(19.00–22.00 hod., nutná rezervace)

  Bary (hlavní, u bazénu, Champagne, Kaffenio)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
(10.00–01.00 hod.)

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

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................  DRSVX | DRBSP 

HHh | HH | H

JUNIOR SUITE  ....................................  JSSV | JSSP 

HHH | HH | H

SUITE  ....................................... SUSV | SUSP | SUPP 

HHHH | HHH | Hh | H

H dospělá osoba od 16 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka prestižního řetězce  
H&Hotels Collection

  Tematické restaurace

  Pokoje se sdíleným a privátním 
bazénem

  Pouze pro dospělé osoby

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hhotels.gr

Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Transfer z letiště: cca 110 minut

Pouze pro dospělé osoby

16+
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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. 696–697

4,5TripAdvisor
57 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. 696–697

Hotel Rodos Princess Beach cccc
ŘECKO  RHODOS  KIOTARI

POLOHA  V rozlehlé zahradě ve středisku Kiotari 
s minimarkety a tavernami. Městečko Lindos 
s historickým centrem, restauracemi, bary a obchody 
je vzdáleno cca 12 km, hlavní město Rhodos 60 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bary. V zahradě 2 velké bazény, 2 oddělené 
dětské bazény s brouzdalištěm a terasy na slunění 
s lehátky, slunečníky a osušky oproti kauci. 
PLÁŽ  Nad privátní písečnooblázkovou pláží. 
Lehátka a slunečníky na pláži zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace (1. 6. – 30. 9. zdarma), TV/sat., trezor 
za poplatek, minibar, telefon, balkon nebo terasa.  
DRSV: viz DR, výhled na moře. DRP: viz DR, mohou 
být umístěny v méně výhodné pozici (přes hlavní silnici). 
FR: viz DR, místnost opticky rozdělena na 2 části 
posuvnými dveřmi, cca 28 m2. FRSV: viz FR, výhled na 
moře. FRSVS: viz FRSV, prostornější, cca 38 m2, terasa. 
FRSVE: viz FRSV, v novém křídle hotelu, 2× TV/sat., 
prostornější, cca 39 m2. FRSP: viz FRSVE, sdílený bazén.
FRSU: viz FR, 2 oddělené místnosti 2× TV/sat., 
cca 52 m2. SUSVE: viz DRSV, oddělený obývací pokoj 
a ložnice, cca 60 m2.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: 2 tenisové kurty 
(osvětlení za poplatek), fitness, sauna, stolní tenis, 
volejbal, basketbal, biliár, minifotbal, minigolf, v rámci 
animačního programu aerobik, vodní pólo, pétanque, 
kánoe, windsurfing (pouze s platnou licencí).
ZÁBAVA  Rozsáhlý animační program, 
jednou týdně řecký večer, orientální show.
PRO DĚTI  Miniklub s týmem animátorů  
pro děti (4–12 let) a junior klub (12–17 let). 
Miniaquapark pro hotelové hosty zdarma. 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)

INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.  
Za poplatek: vysokorychlostní WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Hlavní snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.), 
brzká kontinentální snídaně (na vyžádání, 
05.00–07.00 hod.), pozdní kontinentální  
snídaně (10.15–11.00 hod.)

  Oběd formou bufetu v hlavní restauraci nebo 
v taverně u bazénu – gyros, pizza, grilované 
maso (12.30–14.30 hod.) 

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)  
nebo v taverně u bazénu (gyros, pizza,  
grilované maso, ...), pozdní večeře  
pro večerní přílety (22.00–23.45 hod.) 

  Lehké občerstvení během dne u bazénu nebo 
na pláži (pizza, hamburgry, párek v rohlíku, 
čerstvé ovoce, zmrzlina) 

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
v hlavní restauraci, v baru u bazénu i na pláži 

  Káva a čaj
  Minibar (pivo, voda, nealkoholické nápoje) 
doplňován 3× týdně 

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

Hhh | Hhi | Hh | Hi

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

Hh

RODINNÝ POKOJ  .............  FR | FRSV | FRSVE | FRSP  

HHhi | Hhh | hhii | Hhi | Hh

RODINNÝ POKOJ  .......................................  FRSVS 

HHhii | Hhhi | Hhh | Hhiii | Hhii | Hhi | Hh

RODINNÁ SUITE  ...........................................  FRSU 

HHhhi | HHhh | HHhii | HHhi | Hhh | Hhiii | 
Hhii | Hhi | Hh

SUITE  .........................................................  SUSVE 

Hhhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková 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

  Výborný servis a vyhlášená kuchyně

  Z řady prestižního hotelového 
řetězce H Hotels

  Program all inclusive

  Miniaquapark v hotelu zdarma

  Až pro 2 děti pobyt zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.rodosprincess.com

PROMO POKOJE

WELLNESS & SPA
  Vstup od 16 let

  Zdarma: vnitřní bazén a jacuzzi 

  Za poplatek: masáže, pedikúra a manikúra 
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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. 696–697

MINIAQUAPARK RODINNÝ POKOJ SUPERIOR

4,5TripAdvisor
1 887 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. 696–697

Hotel Princess Sun cccc
ŘECKO  RHODOS  KIOTARI

POLOHA  Na malém kopci s výhledem 
na moře, středisko Kiotari cca 1 km, 
egejská osada Lindos cca 17 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtah, 
restaurace, bar, kavárna směnárna, obchod se 
suvenýry, parkoviště. Venku 2 bazény, tobogany, 
lehátka, slunečníky a osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 800 m, hotelový 
minibus zdarma (09.30–20.00 hod. každou půlhodinu), 
lehátka a slunečníky zdarma, bar na pláži zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),   
klimatizace, TV/sat., trezor za poplatek, telefon, minibar, 
balkon s výhledem na hory. DRSV: viz DR, výhled 
na moře. DRP: viz DR, bez balkonu, v suterénu.  
FR: viz DR, opticky oddělený obývací pokoj  
posuvnými dveřmi. FRSV: viz FR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.  
U večeře vyžadováno formální oblečení.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis v sesterském 
hotelu Rodos Princess Beach Hotel, fitness, stolní 
tenis, plážový volejbal, aerobik, šipky, pétanque.
ZÁBAVA  Denní a večerní animační program,  
1× týdně živá hudba.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 
bazén s tobogany, brouzdaliště, hřiště, miniklub.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA   A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: vysokorychlostní WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, AMEX, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.) 

  Večeře formou bufetu (19.00–21.30 hod.)

  Teplý a studený snack (10.00–18.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

  Bar u bazénu (10.00–18.00 hod.) – nealkoholické 
nápoje, pivo a víno, sendviče, pizza, hamburgery,  
párek v rohlíku, ovoce

  Bar na pláži (10.15–17.45 hod.) – nealkoholické 
a alkoholické nápoje, ovoce

WELLNESS & SPA
 Vstup od 18 let

  Zdarma: sauna, turecké lázně, jacuzzi 

  Za poplatek: masáže, manikúra, pedikúra 

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

HHH | HHi | HH | Hii | Hi | H

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

HH

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSV 

HHHI | HHh | HHII | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 800 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 110 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Sesterský hotel Rodos Princess

  Prostorné rodinné pokoje

  Výborný poměr ceny a kvality

  Bazén s tobogany

  Děti zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.princesssun.com

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. 696–697

RODINNÝ POKOJ

4,0TripAdvisor
681 hodnotících



244 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA  Na jihu ostrava mezi středisky Lardos 
a Kiotari, cca 1,5 km od Kiotari s bary, tavernami 
a obchody. Historické město Lindos cca 15 km 
(lékárna). Město Rhodos cca 60 km (nemocnice). 
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace 
Socrates, další restaurace (italská, řecká), bary, 
konferenční místnost, televizní místnost, minimarket, 
vnitřní bazén. V zahradě bazén, dětský bazén, bazén 
s pirátskou lodí se skluzavkami a vodními splash 
aktivitami pro menší děti, terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.
PLÁŽ  Dlouhá písečnooblázková pláž u hotelu. 
Lehátka a slunečníky zdarma. Vzhledem k velikosti 
resortu může být vzdálenost až 400 m (pokoje 
rozděluje recepce). Bar na pláži v rámci all inclusive.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, minilednička, TV/sat., trezor 
za poplatek, balkon nebo terasa, velikost pokoje 
25 m2. DRSV: viz. DR, výhled na moře FR: viz 
DR, oddělená ložnice, 1× klimatizace v ubytovací 
jednotce, velikost pokoje 30 m2. FRSV: viz FR, 
výhled na moře. FRS: viz FR, po rekonstrukci, 
set na přípravu kávy a čaje, velikost pokoj 31 m2. 
FRSSP: viz FRS, vstup do sdíleného bazénu. 
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.no Možnost bezlepkové stravy.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, stolní tenis, 
beach volejbal. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní a večerní animační 
program pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Dětský bazén s pirátskou 
lodí, vodní atrakce. Dětské hřiště. Dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Funtazie klub LABRANDA Kiotari Bay cccc
ŘECKO  RHODOS  KIOTARI

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

HHI | HH | H

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSV 

HHHI | HHH | HHII | HHI | HH

RODINNÝ POKOJ  ........................................... FRS 

HHHH | HHHI | HHH | HHII | HHI | HH

RODINNÝ POKOJ  .......................................  FRSSP 

HHHH | HHHI | HHH | HHII | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná lokalita

  Bazén s pirátskou lodí a vodní 
atrakce pro děti

  Rodinné pokoje ve více kategoriích

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.00–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Italská restaurace (12.00–23.00 hod.)

  Řecká taverna (19.00–22.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–24.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusek 
(16.00–18.00 hod.)

  Pizza a Grill House – gyros, kebab, pizza  
(12.00–18.00 hod.)

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.labranda-hotels.com

U NÁS
EXKLUZIVNĚ
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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. 696–697

4,0TripAdvisor
935 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. 696–697

POLOHA  V jižní části Rhodosu v klidné oblasti 
Gennadi, 19 km od krásného městečka Lindos 
s historickým centrem, 63 km od hlavního města.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, 266 pokojů, 
hlavní restaurace a tematické restaurace a bary. 
Minimarket, obchod se suvenýry. Venku 3 bazény 
(1 450 m2, 560 m2 a 290 m2), dětský bazén, vnitřní 
vyhřívaný bazén. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž u hotelu. 
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma. 
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župan), individuální klimatizace, TV/sat., minilednička, 
trezor, set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa,  
cca 30 m2. DRSV: viz DR, výhled na moře.  
DRSP: viz DR, sdílený bazén. DRSPV: viz DR, sdílený 
bazén, výhled na moře. JS: viz DR, prostornější  
1 místnost, cca 40 m2. JSSV: viz JS, výhled na moře. 
JSPP: viz JS, privátní bazén. SU: viz DR, 2 oddělené  
místnosti, cca 47 m2. SUSV: viz SU, výhled na moře.  
SUPP: viz SU, privátní bazén.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu ultra all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
tenis, jóga, pilates, aquaaerobik, plážový volejbal. 
Za poplatek: půjčovna kol, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Živá hudba, taneční skupiny, lehký večerní 
animační program a tematické večery (červen–září). 
PRO DĚTI  Mini a junior klub (4–14 let, 1. 7. – 25. 8.)
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání 
několik pokojů pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Gennadi Grand Resort ccccc
ŘECKO  RHODOS  GENNADI

PROGRAM ULTRA 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.30 hod.)
  Pozdní snídaně (10.30–11.00 hod.)
  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)
  Oběd v à la carte Casual Pool Restaurant 
s mezinárodní a řeckou kuchyní 
(11.30–17.30 hod., nutná rezervace)

  Oběd v à la carte Ten2One restauraci ve stylu bistra, 
pizza, burger (11.00–16.00 hod.)

  Restaurace Deli přímo na pláži – teplé a studené 
sendviče, bruskety, ovocné saláty (11.00–18.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.15 hod.)
  Steak House – Grill Restaurant 
(19.00–22.30 hod., nutná rezervace)

  Řecká taverna (19.00–22.30 hod., nutná rezervace)
  Večeře v à la carte Ten2One restauraci ve stylu bistra, 
pizza, burger (19.00–23.30 hod., nutná rezervace)

  Gourment Restautrant s tradiční řeckou kuchyní 
(19.30-23.00 hod., nutná rezervace)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje včetně lahvového 
vína v některých barech (10.00–24.00 hod.)

  Káva a čaj (10.00–01.30 hod.)

  Bar na pláži (11.00–18.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: vnitřní vyhřívaný bazén 
(pro klienty s programem ultra all inclusive 
zdarma), relaxační masáže 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ . DR | DRP | DRSV | DRSP | DRSPV 

HH | HI | H

JUNIOR SUITE  ..............................  JS | JSSV | JSPP 

HHHI | HHII | HHI | HH | Hi | H

SUITE  ..........................................  SU | SUSV | SUPP 

HHHI | HHH | HHII | HHI | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 140 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nový luxusní hotel

  Polopenze nebo ultra all inclusive

  Pokoje se sdíleným a privátním 
bazénem

  7 restaurací 

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.gennadigrandresort.com

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. 696–697

4,5TripAdvisor
103 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ S PRIVÁTNÍM BAZÉNEM



248

R
H

O
D

O
S

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA  V jižní části Rhodosu v klidné oblasti 
Gennadi, 19 km od krásného městečka Lindos 
s historickým centrem, 63 km od hlavního města.
VYBAVENÍ  304 pokojů, vstupní hala s rcepecí,  
lobby, bazény (s jaccuzi, aktivní, pouze pro dospělé,  
s vodními atrakcemi, vnitřní bazén), restaurace,  
4 à la carte restauarce – nutná rezervace (italská, 
řecká, trendová, zdravá a čerstvá kuchyně), bary 
(na pláži, v bazénu, u bazénu, na střeše), wellness 
& spa centrum, minimarket. Terasy na slunění, 
lehátka, slunečníky a osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Dlouhá písečnooblázková pláž u hotelu.  
Lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,  
župan a trepky), TV/sat., klimatizace, minibar, set 
na přípravu kávy a čaje, výběr polštářů, balkon 
ebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.  
FRSS: viz DR, 2 oddělené místnosti, strana k moři. 
FRSP: viz FR, sdílený bazén, terasa.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenisový kurt, 
multisportovní hřiště 5×5, hřiště na volebal, 
fitness, taneční studio.
ZÁBAVA  Denní a večerní animační program, ranní 
animační program pro děti. Živá hudba a swho.
PRO DĚTI  Pirátské hřiště, bazén s vodními 
atrakcemi, ranní animační program pro děti. 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Atlantica Dreams Resort & Spa ccccc
ŘECKO  RHODOS  GENNADI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.30 hod.)

  Pozdní kontinetální snídaně (10.30–11.00 hod.)

  Snídaně v à la carte restauraci pouze 
pro dospělé (07.00–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Oběd v à la carte restauraci pouze 
pro dospělé (12.30–14.30 hod.)

  Večeře fomou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Večeře v à la carte restauracích – italská, 
řecká, trendová, zdravá a čerstvá kuchyně 
(19.00–22.00 hod., nutná rezervace)

  Teplý a studený snack v několika barech 
a restauracích (10.00–18.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické napoje 
(10.00–23.00 hod.)

  Minibar doplněný v den příletu 
(voda, nealkoholické nápoje a pivo)

WELLNESS & SPA
 Vstup od 16 let

  Zdarma: 1× za pobyt hammam a sauna 

  Za poplatek: vnitřní bazén, kadeřnictví 

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

HH | HII | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ...............................  FRSS | FRSP 

HHHI | HHH | HHII | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 140 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nový hotel (2018)

  Kvalitní řetezec hotelů Atlantica

  Vodní atrakce pro děti

  Prostorné rodinné pokoje

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

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. 696–697

RODINNÝ POKOJ SE SDÍLENÝM BAZÉNEM

4,0TripAdvisor
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. 696–697

POLOHA  Na jihovýchodním pobřeží ostrova 
v klidné oblasti Lachania (cca 5 km). Nejnižší 
cíp ostrova Prassonissi, kde se spojuje Egejské 
moře se Středozemním, cca 18 km. Hlavní 
město ostrova vzdáleno cca 80 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova, bungalovy a vily 
ve stylu řecké vesnice, vstupní hala s recepcí 
a hlavní restaurace s otevřenou terasou, restaurace 
à la carte a restaurace u bazénu. Velký bazén 
(2 000 m2), relaxační bazén s ostrůvkem a malou 
kapličkou pro svatební obřady, terasy na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma včetně osušek. 
Všechny bazény (vč. privátních) s mořskou vodou.
PLÁŽ  Přímo u krásné písečnooblázkové 
pláže. Na pláži k dispozici sprchy/WC. Lehátka 
a slunečníky zdarma včetně osušek.
POKOJ  DRSVX: koupelna/WC (vana s jacuzzi, 
vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon,  
trezor, balkon nebo terasa, výhled na moře, 38 m2.  
FRBPP: viz DRSVX, ložnice a oddělený obývací 
pokoj, v bungalovu s privátním bazénem 
(s mořskou vodou) 2–3 jednotky/dům, 62 m2. 
Další typy pokojů na dotaz u vašeho prodejce.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bohatého bufetu. 
Večeře formou výběru ze 3 menu plus bohatý 
salátový, předkrmový a dezertový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: šipky, stolní 
tenis, tenis (osvětlení za poplatek), minigolf, 
fitness, volejbal. Za poplatek: kulečník.
ZÁBAVA  Hotel pořádá denní 
a večerní animační programy.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi na pokojích 
a v určitých částech hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Atrium Prestige Thalasso Spa Resort ccccc
ŘECKO  RHODOS  LACHANIA

WELLNESS & SPA
  Relaxační centrum AnaNeosis nabízí saunu, 
hammam, jacuzzi, multifunkční vnitřní bazén 
s mořskou vodou (za poplatek a pouze pro 
dospělé osoby) 

  Za poplatek: široký výběr relaxačních 
a léčebných procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRSVX 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  .......................................  FRBPP 

HHhi | Hhii

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 140 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Z prestižního řetězce Atrium Hotels

  Pro náročné klienty

  Umístěný v klidném prostředí

  Přímo u krásné pláže

  S nabídkou wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.atriumprestige.gr

5,0TripAdvisor
2 265 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. 696–697

POLOHA  Malý rodinný hotel v klidném prostředí 
cca 3 km od pláže. Vzdálenost od hlavního 
města cca 30 km, autobusová zastávka 
500 m, centrum Archangelos cca 2 km.
VYBAVENÍ  Malá recepce, kuchyňka. Venku 
bazén, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečné pláže Tsampika a Stegna cca 3 000 m 
od hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, 
ventilátor, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně formou menu.
ZVLÁŠTNOSTI  Vzhledem k poloze 
doporučujeme zapůjčení auta.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  C (cc)

Hotel Asteria cc
ŘECKO  RHODOS  ARCHANGELOS

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

HHH | HHi | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 3 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší hotel pro nenáročné klienty

  V zahradě bazén

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

PLÁŽ STEGNA

4,0TripAdvisor
120 hodnotících
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Kos je jedním z menších řeckých ostrovů, o to 
je však bohatší na pamětihodnosti a turisticky 
atraktivní lokality. Díky poměrně nížinatému povrchu 
je oblíbeným cílem všech, kteří se rádi vydávají 
na objevné pěší a cyklistické túry. Atrakcí číslo jedna 
jsou však stále zdejší úžasné pláže, jimiž je olemována 
velká většina pobřežního území. Pokud si zvolíte 
zájezd na ostrov Kos, budete moci díky jeho centrální 
poloze podnikat výlety na další řecké ostrovy. 

CHARAKTERISTIKA
Ostrov Kos je třetím největším ostrovem souostroví Dodekanés. Jedni z prvních kolo-
nizátorů ostrova byli Kariani, podle nichž ostrov dostal i své první doložené jméno – 
Karis (2. tisíciletí př. n. l.). Dle zmínky v eposech Ilias a Odyssea se Kos spolu s ostrovy 
Kalymnos, Nissyros a Karpathos účastnil trojské války. Kos je rodištěm otce moderní 
medicíny Hippokrata (460–377 př. n. l.), který zde založil školu lékařství. Dodnes lékaři 
při ukončení studií skládají Hippokratovu přísahu.
Dnes je na Kosu hlavním pilířem hospodářství cestovní ruch. Turistická sezona trvá 
od dubna do listopadu. V minulosti se však většina obyvatel živila zemědělstvím. I dnes 
se zde pěstují olivy, fíky, víno, rajčata, melouny, ze zvířat se chovají převážně kozy a ovce. 
Důležité je pro ostrov včelařství. Kos díky významným zdrojům spodních vod patří k nej-
úrodnějším a nejzelenějším řeckým ostrovům.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Kos je hlavní město ostrova s typicky řeckou atmosférou. Dominuje mu romantický pří-
stav s johanitskou pevností a vůbec zde uvidíte nejvíce historických památek. Najdete tu 
příjemné posezení v kavárnách a tavernách, ale i noční život v klubech.
Asklepieion je antická nemocnice patřící k nejznámějším památkám na ostrově Kos. Nachází 
se asi 5 km od centra hlavního města. Dnes se v Asklepieiu konají slavnosti Hippokrata. 

PRAKTICKÉ TIPY
Kos je ideálním místem pro surfování. Nejlepší podmínky najdete hlavně na severu ost-
rova. Parasailing neboli vlečení na padáku za motorovým člunem, vodní lyže, wakeboar-
ding, jet ski, jízda na nafukovacím banánu, šlapadla, loďky a další aktivity jsou v nabídce 
většiny center vodních sportů u hotelů nebo v letoviscích. I pro plachtění najdete okolo 
ostrova ideální podmínky. Na ostrově Kos koupíte všechny suvenýry typické pro Řecko, 
jako jsou ouzo, metaxa, olivy, olivový olej, kosmetika s extraktem z olivového oleje, kera-
mika, tkané koberečky atd. Typickým suvenýrem, který si můžete přivézt z Kosu, je tymi-
ánový med nebo kaneláda, skořicový sirup. 

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)
Pro milovníky moře, sluníčka a koupání se vyplatí vyrazit na celodenní plavbu tradiční 
dřevěnou lodí kaiki, při které navštívíte hned tři ostrovy – Kalymnos, Pserimos a Plati. 
Na ostrově Kalymnos se můžete zajít podívat do obchůdku s mořskými houbami, jejichž 
lovem je ostrov proslulý. Na ostrově Pserimos zakotvíte v malé rybářské vesnici, která leží 
přímo na krásné písečné pláži s pozvolným vstupem do moře. Můžete se zde vykoupat 
nebo občerstvit v taverně. Na ostrůvek Plati obvykle nevkročíte, ale pravidelně se tu dělá 
zastávka na koupání na otevřeném moři.
Zatoužíte-li po návštěvě aquaparku, vydejte se do Lido Water Park, který se rozprostírá 
mezi městečky Marmari a Mastichari. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE
V Řecku je nově zavedena povinnost hradit pobytovou taxu v závislosti na kategorii hotelu. 
Taxa není zahrnuta v ceně zájezdu a musí být uhrazena klientem přímo na recepci hotelu.

Ostrov lemovaný úchvatnými plážemi

TO NEJLEPŠÍ Z KOSU

   Krásné, široké písečné pláže po celém pobřeží

   Asklepieion – unikátní léčebné lázně s termální vodou

   Hlavní město Kos s malebným živým přístavem
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Zia

KOS

Zia
Marmari

Aquapark
Mastichari

Kardamena

Tigaki
Lambi

Psalidi

Agios Fokas
Thermá

K O S

P S E R I M O S

K A L Y M N O S

N I S S Y R O S

G I A L I

E G E J S K É  M O Ř E

0 15 km

MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 25 29 32 33 29 25

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 19 21 23 25 24 22

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

STARÝ KOS  Centrum ostrova s přístavní pevností a Hippokratovým platanem, 
kde pulzuje prázdninový život. ZIA  Nejvýše položená vesnička na skále 
s atmosférou pohostinnosti a širokou nabídkou ručně vypracovaných suvenýrů. 
ASKLEPIEION  Posvátné místo, kde Hippokratovi žáci vytvo řili nejznámější 
lázně starověku. EMPRÓS THERMÁ  Termální lázně s možností romantického 
koupání v minerálních pramenech. POBŘEŽÍ PLÁŽÍ  Záliv s pěti nádhernými 
plážemi od Magic po Camel Beach, kde si návštěvník dosyta užije klasický 
prázdninový odpočinek. SUVENÝRY  Pokud si chcete z Kosu odvézt zajímavý 
suvenýr, například ručně tkané koberce, stačí se jen ponořit do křivolakých uliček 
nebo se projít po hlavní třídě Odós Iféstou.

K
os
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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 okruh po ostrově 
Kos s česky mluvícím 
průvodcem

Půldenní okruh ostrovem Kos, při kterém 
poznáte to nejkrásnější a nejzajímavější 
z ostrova a budete si moci nakoupit tra-
diční výrobky.

Poloha ostrova Kos je vynikající k podnikání výletů na okolní ostrovy i na pevninu. Pokud si z naší nabídky 
nevyberete právě celodenní okruh po ostrově, vydejte se na plavbu za objevováním nových území. Na dno 
kráteru spící sopky při výletu na ostrov Nissyros, netradiční plavba dřevěnou lodí kaiki při cestě na ostrovy 
Kalymnos, Pserimos a Plati. Opravdovou třešničkou na dortu je pak návštěva tureckého města Bodrum.

  Celodenní výlet na ostrov 
Nissyros, na kterém se 
nachází spící, ale stále činná 
sopka

Celodenní výlet na vulkanický ostrov. 
Návštěvu typicky řeckého poklidného ost-
růvku úžasně doplňuje procházka po dně 
stále činné sopky s bublajícími a pářícími 
otvory.

  Celodenní výlet do tureckého 
Bodrumu, v antické době 
známého jako Halikarnassos

Celodenní výlet na turecké pobřeží 
do antického Halikarnassu, kde se 
můžete pokochat výhledem, vyfotit před 
Mindskou branou či výhodně nakoupit. 
Nutný cestovní pas.

  Celodenní plavba tradiční 
dřevěnou lodí zvanou kaiki, 
během níž navštívíte za jeden 
den hned tři ostrovy – 
Kalymnos, Pserimos a Plati

Celodenní odpočinková plavba na dře-
věné lodi. Možnost vidět tři ostrovy v jed-
nom dni. Jedinečný výlet pro milovníky 
opalování a koupání. Oběd ve formě bar-
becue přímo na lodi v ceně.

Kalymnos – Pserimos – Plati od 49 €

Turecko – Bodrum od 43 €

Nissyros� od 43 €

Okruh ostrovem od 990 Kč
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Klidné předměstí živoucí metropole Kos s přírodní oblázkovou pláží (doporučujeme boty 
do vody). Po celé délce pobřežní silnice spojující Psalidi a město Kos je mnoho restaurací, 
barů, obchodů, půjčoven motocyklů a kol a možností dobré zábavy.

1   Hotel Alexandra Beach cccc str. 326
2   Hotel Platanista cccc str. 325
3   Kipriotis Panorama Hotel & Suites ccccc str. 322
4   Hotel Harmony Crest Resort cccc str. 324
5   Hotel Grecotel Kos Imperial Thalasso ccccc str. 320
6   Hotel Dimitra Beach Resort ccccd str. 344
7   Hotel Michelangelo Resort & Spa ccccc str. 342

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště cca 70 minut
7

6

3

Psalidi / Agios Fokas

Středisko Kardamena se nachází na jihovýchodním pobřeží ostrova asi 30 km od města 
Kos (v hlavní sezoně pravidelné spojení linkovým autobusem). Původní rybářská osada 
se pomalu mění v turistické centrum, v přístavu je mnoho taveren, barů, restaurací, 
obchůdků a diskoték. Moře je o něco klidnější než na severním pobřeží, dlouhá písečná 
pláž láká k procházkám. Je zde také mnoho malých oblázkových a písečných zálivů. 
Zdejší odsolená voda není vhodná k přímé konzumaci.

1   Hotel Mitsis Summer Palace Beach ccccd str. 260
2   Hotel Mitsis Family Village Beach cccc str. 262 
3   Hotel Mitsis Blue Domes  

Exclusive Resort & Spa ccccc str. 258
4   Hotel Evripides Village Beach cccd str. 279 
5   Hotel Akti Palace Resort & Spa ccccc str. 264 
6   Hotel Asteras Resort cccc str. 277
7   Hotel Kris Mari ccc str. 281
8   Hotel Cleopatra Superior ccc str. 280
9   Hotel Grand Blue Beach ccccc str. 268 
q   Hotel Carda Beach by Atlantica ccccc str. 266 
w   Hotel Aegean Village cccc str. 278
e   Hotel Atlantica Porto Bello Royal ccccc str. 270 
r   Hotel Lakitira Suites ccccc str. 276
t   Hotel Helona Resort ccccc str. 272 
y   Hotel Lakitira Resort Hotel & Village cccc str. 274 Doba transferu z letiště cca 40 minut

3 21
Kardamena

w

er
t

y

5

 Pláž  Obchodní středisko  Přístav
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

9

5

2

7
8

6

q

1

4
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Pobytové oblasti

Asi 15 km od města Kos se na dlouhé písečné pláži, pozvolna se svažující do moře, 
nachází středisko Marmari, vhodné zejména pro rodinnou dovo lenou. Jsou zde také 
ideální podmínky pro vodní sporty, středisko je dobrým výchozím bodem pro poznávání 
ostrova a ideálním místem pro odpočinek a krásné koupání. 

1   Hotel Grecotel Royal Park cccc str. 288 
2   Hotel Funtazie klub Holiday Village Kos 

by Atlantica cccc str. 290 
3   Hotel Pyli Bay cccd str. 295
4   Hotel Caravia Beach ccccd str. 292/294
5   Hotel Nina ccc str. 296
6   Hotel Hermes cc str. 297

Doba transferu z letiště cca 55 minut

3
2

5

6

Doba transferu z letiště cca 65 minut

1

2

Kos – město

Tato malá idylická rybářská přístavní vesnička na severním pobřeží ostrova leží asi 30 km 
od města Kos (spojení linkovým autobusem). Je tu klid, přírodní písečná pláž a v okolí 
několik typických řeckých vesniček. V jejich tavernách si v ospalé atmosféře můžete 
vychutnat dobrou silnou řeckou kávu nebo si objednat skvěle připravené čerstvé ryby. 
Můžete si také zapůjčit kolo nebo motocykl a vyrazit za poznáváním ostrova.

1   Hotel Mastichari Bay cccc str. 306
2   Hotel Horizon Beach Resort ccccd str. 303
3   Hotel Magic Life Marmari Palace by Atlantica ccccc str. 298
4   Hotel Neptune Resort, Convention  

Centre & Spa ccccc str. 300
5   Hotel Gaia Palace ccccc str. 302
6   Hotel Eurovillage Achilleas cccc str. 304
7   Hotel Ammos cccc str. 308
8   Hotel The Small Village ccc str. 309

Doba transferu z letiště cca 45 minut

4

1

Mastichari

5

4

 Pláž  Obchodní středisko  Přístav
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

6

Hlavní město ostrova má asi 10 000 obyvatel a je přesně tak malé, aby bylo vhodné pro 
pěší procházky, a na druhé straně dost velké na to, abyste tu mohli každou chvilku obje-
vovat něco nového – ať z bohaté historie, či z moderních možností zábavy a odpočinku. 
Hlavní pláží je tu Lambi Beach, méně rušná pláž je ve směru k mysu Sandári.

1   Hotel Theonia cc str. 341 
2   Hotel Kos Aktis cccc str. 340
3   Hotel Diamond Boutique cccc str. 339

Marmari

1

2
3

3

78
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Letovisko se nachází 8 km od hlavního města ostrova. Leží u jedné z nejkrásnějších píseč-
ných pláží ostrova s pozvolným vstupem do moře. Jsou zde ideální podmínky pro vodní 
sporty a cyklistiku. V centru vesnice se nachází spousta obchodů, restaurací, taveren 
a barů, půjčoven kol a motocyklů. Tigaki je ideálním místem pro ty, kteří mají rádi zábavu.

1   Hotel Gaia in Style cccd str. 317
2   Hotel Gaia Village cccd str. 316
3   Ilios Hotel & Farming cccc str. 315
4   Hotel Villa Andrews ccc str. 318
5   Hotel Tropical Sol ccc str. 319
6   Hotel Corali cccc str. 314
7   Hotel Funtazie klub LABRANDA Marine 

Aquapark Resort cccc str. 312
8   Hotel Astir Odysseus ccccc str. 310

Doba transferu z letiště cca 60 minut

3

2

Tigaki

6

7

Jedna z nejatraktivnějších lokalit ostrova pouhých 5 km od hlavního města Kos, v dosahu 
historického centra a nákupních možností. Ve středisku Lambi se nachází dlouhé píseč-
nooblázkové pláže. Z Lambi je krásný výhled na protější poloostrov Bodrum.

1   Hotel Aeolos Beach cccc str. 332
2   Hotel Diamond Deluxe ccccc str. 327
3   Hotel Blue Lagoon Resort & Aquapark ccccc str. 330
4   Hotel Aqua Blu Boutique Hotel & Spa ccccc str. 328
5   Hotel Apollon cccc str. 336
6   Hotel Atlantis cccc str. 329
7   Hotel Apollon Windmill cccc str. 334
8   Hotel Gaia Garden ccc str. 338 Doba transferu z letiště cca 65 minut

8

5

3

Kos – Lambi

1   Hotel Eleni cc str. 287
2   Hotel Ionikos ccc str. 286 
3   Hotel Ikos Aria ccccc str. 284 
4   Hotel Blue Lagoon Village ccccc str. 282 

4

5

8

Pobytové oblasti

6

 Pláž  Obchodní středisko  Aquapark  Přístav
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Doba transferu z letiště cca 45 minut

2

4
Kefalos

1

1

4

7

2

1

3
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Hotel Mitsis Blue Domes Exclusive Resort & Spa ccccc
ŘECKO  KOS  KARDAMENA

POLOHA  Centrum živého střediska Kardamena 
s mnoha obchody, bary, restauracemi 
a přístavem cca 5 km (dobré dopravní spojení, 
5 min. taxi). Hlavní město ostrova 28 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a přilehlé viladomy,  
vstupní hala s recepcí v hlavní budově, bary, restaurace 
(10 tematických restaurací, např. italská, řecká, sushi), 
obchod se suvenýry, minimarket, amfiteátr, konferenční 
sály. V zahradě se nachází terasovitě postavené 
bazény o celkové rozloze 650 m2 s mořskou vodou, 
vnitřní vyhřívaný bazén (pouze pro osoby starší 18 let), 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž přímo u hotelu. 
Lehátka a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
POKOJ  BG: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., trezor,  
minilednička (denně doplňovány nealkoholické  
nápoje a pivo), balkon nebo terasa. BGSV: viz BG,  
výhled na moře. BGSP: viz BG, sdílený bazén, terasa 
s lehátky a slunečníky. DRPP: viz BG, privátní bazén,  
v přízemí 2patrových budov. FR: viz BG, ve viladomech, 
2 oddělené místnosti. MZ: viz BG, ve viladomech, 
dvoupodlažní mezonet (přízemí, 1. patro).
STRAVOVÁNÍ  Viz program ultra all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenisové kurty, 
stolní tenis, hřiště na minifotbal, plážový volejbal, vodní 
pólo, šipky, aerobik, lekce plavání, kánoe a šlapadla.
ZÁBAVA  Bohaté denní a večerní animační 
programy, kabarety, karaoke, živá hudba.
PRO DĚTI  Dětský bazén, skluzavky do vody, 
dětské hřiště, diskotéka pro děti.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.  
Za poplatek: vysokorychlostní WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bohatého bufetu včetně espressa, 
cappucina a čerstvého džusu (06.30–10.30 hod.)

  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu v hlavní restauraci  
(12.30–14.30 hod.) nebo à la carte v italské 
(12.30–14.30 hod., nutná rezervace) nebo 
brunch v mexické restauraci (09.00–12.00 hod., 
nutná rezervace)

  Tematické restaurace – sushi, pitta koutek,  
Burger Inn, Ouzeri (12.00–20.30 hod.),  
koutek zdraví (09.00–17.00 hod.)

  Cukrárna (10.30–02.00 hod.)

  Večeře (18.30–21.30 hod.) formou bufetu  
v hlavní restauraci nebo à la carte v italské, řecké, 
mexické či asijské restauraci (18.30–21.30 hod., 
nutná rezervace)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje, koktejly,  
voda, víno, minibar doplňovaný každý den 
(10.00–23.00 hod.)

  Bar na pláži (10.00–18.00 hod.)

  Obsluha u lehátek na pláži a u bazénu

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: vnitřní bazén a fitness (vstup pouze 
pro osoby starší 18 let), sauna, hammam, masáže, 
kadeřník

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRPP 

Hhh | Hhi | Hh

BUNGALOV  ...........................................  BG | BGSV 

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

BUNGALOV  .................................................. BGSP 

Hhhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh

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

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

 MEZONET  ........................................................  MZ 

HHHhi | Hhhh | Hhhii | Hhhi | Hhh | 
Hhiii | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  12 kaskádovitě postavených bazénů

  10 tematických restaurací

  Možnost ubytování až 3 dětí

  Široký výběr typů ubytování

  Mitsis Wonderland – mnoho 
zábavy pro děti

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mitsishotels.com

U NÁS
EXKLUZIVNĚ
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RODINNÝ POKOJMEZONET

MITSIS WONDERLAND

RECEPCE

4,5TripAdvisor
3 775 hodnotících



260

K
O

S

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

Hotel Mitsis Summer Palace Beach ccccd
ŘECKO  KOS  KARDAMENA

POLOHA  Na samém konci krásného zálivu Kardamena 
cca 5 km od živého centra střediska Kardamena 
s mnoha bary, tavernami a obchody (dobré dopravní 
spojení, 5 min. taxi). Hlavní město Kos cca 28 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova, vstupní hala s recepcí, 
společenská místnost s TV, restaurace a terasa 
s panoramatickým výhledem na moře, bary, 
minimarket, vnitřní bazén (pouze pro dospělé). Bazén 
s mořskou vodou, jacuzzi, terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky zdarma. V resortu sladkovodní bazén se 
3 tobogany (2 pro dospělé osoby, 1 pro děti od 6 let). 
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž přímo pod hotelem 
(přístup k moři speciálním výtahem od hlavní 
budovy nebo po schodech). Lehátka a slunečníky 
na pláži zdarma, osušky oproti kauci.
POKOJ  DR: koupelna/WC, individuální klimatizace, 
TV/sat., telefon, lednička, set na přípravu kávy 
a čaje, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 
výhled na moře. FRSP: viz DR, 2 oddělené 
místnosti, sdílený bazén pro 12–15 pokojů.
STRAVOVÁNÍ  Viz program ultra all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: 2 tenisové kurty, 
stolní tenis, fitness, plážový volejbal, kánoe, šlapadla, 
windsurfing (pouze na základě licence), lekce plavání. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty, biliár.
ZÁBAVA  Animační programy v hotelu 
Norida, večer s živou hudbou, DJ. 
PRO DĚTI  Oddělená část bazénu s mořskou 
vodou, hřiště, miniklub, dětské disko, junior klub, 
3 tobogany v resortu Mitsis (2 pro dospělé, 1 pro děti 
od 6 let). Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby 
(nízkorychlostní). Za poplatek: vysokorychlostní 
WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC. 

PROGRAM ULTRA 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu s show cooking 
(06.30–10.30 hod.)

  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–11.00 hod.)

  Oběd a večeře formou bufetu v hlavní restauraci 
s show cooking (12.30–14.30 hod.)

  Možnost oběda formou snacku – pitta, burgery, 
párky v rohlíku, saláty (12.00–14.00 hod.)

  Možnost večeře formou à la carte 
(19.00–22.00 hod.)

  Možnost večeře v středomořské restauraci 
(18.00–22.00 hod., rezervace nutná)

  Občerstvení a variace teplého a studeného 
snacku (10.00–23.00 hod.)

  Káva, espreso, čaj a zákusek (17.30–18.00 hod.)

  Zmrzlina (10.00–21.30 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje, koktejly 
(10.00–24.00 hod.)

  Minibar (doplňován každý druhý den,  
nealko, voda, pivo) 

  Bar na pláži (10.00–18.00 hod.)

  Servis s obsluhou u bazénu a pláže

  Hosté hotelu mohou při výletě využít služeb  
all inclusive sesterského hotelu Ramira Beach

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

HHH | HHii | HHi | HH | HII | HI

RODINNÝ POKOJ  .........................................  FRSP 

Hhhh | HHHi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | HI

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program ultra all inclusive

  Vyhlášená kuchyně, tematické 
restaurace

  Pláž u hotelu

  Pokoje se sdíleným bazénem

  Lekce plavání

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mitsishotels.com

U NÁS
EXKLUZIVNĚ



261

K
O

S

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

4,0TripAdvisor
1 479 hodnotících
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Hotel Mitsis Family Village Beach cccc
ŘECKO  KOS  KARDAMENA

POLOHA  V těsné blízkosti sesterských hotelů 
Summer Palace a Blue Domes. Městečko 
Kardamena se spoustou obchodů, barů a taveren 
vzdáleno cca 5 km (dobré dopravní spojení, 
5 min. taxi). Hlavní město ostrova cca 28 km.
VYBAVENÍ  Recepce, společenská a TV místnost, 
minimarket, restaurace, bary včetně baru na pláži. 
K venkovnímu vybavení patří bazény s mořskou 
vodou, terasa na slunění, lehátka a slunečníky 
zdarma. K dispozici také sladkovodní bazén se 
3 tobogany (2 pro dospělé a 1 pro děti od 6 let).
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 200 m, lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci. Možnost využít 
hotelové dopravy (09.30–18.00 hod., každých 30 min.).
POKOJ  DRSV: koupelna/WC, individuální klimatizace, 
TV/sat., telefon, trezor za poplatek, minibar (každý druhý 
den doplňovány nealkoholické nápoje, voda a pivo)
minilednička, balkon nebo terasa, výhled na moře.  
DRSP: viz DRSV, sdílený bazén s mořskou vodu, vstup 
do bazénu možný i po žebříku z 1. patra (rozděluje 
recepce), bez výhledu na moře. ST: viz DRSV, prostornější, 
bez výhledu na moře. FR: viz DRSV, 2 oddělené 
místnosti, bez výhledu na moře. FRSV: viz FR,  
výhled na moře. FRSP: viz FR, sdílený bazén  
s mořskou vodou, vstup do bazénu možný i po žebříku 
z 1. patra (rozděluje recepce), bez výhledu na moře. 
MZSP: viz DRSV, 2 ložnice oddělené patrem (přízemí, 
1. patro), 2 koupelny, 2× klimatizace, 2× TV/sat., 
sdílený bazén s mořskou vodu, bez výhledu na moře. 
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: 2 tenisové kurty 
(vybavení a osvětlení za poplatek), stolní tenis, šipky, 
plážový volejbal, vodní pólo, kánoe, šlapadla, lekce 
plavání. Za poplatek: motorizované vodní sporty.
ZÁBAVA  Animační program, večer s živou hudbou, DJ.
PRO DĚTI  Dětský bazén a dětský koutek v zahradě, 
miniklub, tobogany. Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.  
Za poplatek: vysokorychlostní WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.) 

  Večeře formou bufetu (19.00–21.30 hod.),  
včetně show cooking

  Možnost objednání obědových balíčků  
na cestu při celodenních výletech

  Cukrárna (10.00–24.00 hod.)

  Pizza koutek na pláži (11.00–17.30 hod.)

  Lehké občerstvení (sendviče, párek v rohlíku) 
a zmrzlina 

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
(do 24.00 hod.)

  Bar na pláži včetně pizzy (10.00–18.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRSV | DRSP 

HHH | HHi | HH | HII | HI

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

HHH | HHii | HHi | HH

RODINNÝ POKOJ  ......................... FR | FRSV | FRSP 

HHHH | Hhhi | HHh | HHii | HHI | HH | HII | HI

MEZONET  ....................................................  MZSP 

HHhh | HHhii | Hhhi | HHh | HHiii | 
HHii | HHI | HH | HII | HI

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Bazény s mořskou vodou

  Cenově výhodná nabídka

  Možnost ubytovat až 3 děti

  3 velké tobogany v resortu

  Hotel v blízkosti pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mitsishotels.com

U NÁS
EXKLUZIVNĚ
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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. 696–697

RODINNÝ POKOJ

4,5TripAdvisor
1 210 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. 696–697

Hotel Akti Palace Resort & Spa ccccc
ŘECKO  KOS  KARDAMENA

POLOHA  4 km od městečka Kardamena 
s bary, obchody a přístavem, vzdálenost 
od města Kos cca 30 km.
VYBAVENÍ  V hlavní budově vstupní hala s recepcí, 
restaurace včetně tematických (řecká, rybí, asijská), 
bary, wellness & spa, amfiteátr, 15 vedlejších budov 
s malými bazény (14 × 4, hloubka 1,5 m). Venkovní 
bazén s jacuzzi (v blízkosti pláže), terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž s hrubým pískem 
(při vstupu do vody oblázky), oddělená od hotelu 
ojediněle využívanou slepou komunikací. 
Lehátka a slunečníky na pláži zdarma. 
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., lednička, trezor zdarma, balkon nebo terasa.  
DRSV: viz DR, výhled na moře. DRSP: viz DR, malý 
sdílený bazén pro 4 pokoje (pokoje mohou být  
i v 1. patře). Pouze pro osoby od 16 let. FR: viz DR, 
1 místnost, prostornější, 33 m2. MZ: viz DR, přízemí 
a oddělená ložnice v 1. patře, 45 m2. 
MZSV: viz MZ, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program ultra all inclusive. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: 2 tenisové kurty 
(osvětlení za poplatek), multifunkční hřiště na minifotbal 
a basketbal, fitness (od 18 let), stolní tenis, šipky, 
aerobik, aquaaerobik, vodní pólo, nemotorizované 
vodní sporty (kánoe, šlapadla). Za poplatek: vodní 
sporty na pláži (vodní lyže, skútry, vodní banán).
ZÁBAVA  Animační programy u bazénu a na pláži 
hotelu Akti Beach Club. Večerní programy v amfiteátru.
PRO DĚTI  Miniklub (4–12 let), baby klub (1–4 roky), 
animace pro děti. Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi na pokojích a v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.30 hod.)
  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)
  Večeře formou bufetu včetně show cooking 
(19.00–22.00 hod.)

  Teplý a studený snack, saláty, dezerty 
(24 hodin denně)

  Tematické restaurace – řecká, asijská, rybí  
(nutná rezervace den předem, max. 3× za pobyt)

  Venkovní taverna u bazénu (10.00–18.00 hod.) 
  Půlnoční snack (23.00–05.00 hod.,  
polévka a snack)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní 
i mezinárodní výroby, řecká lahvová vína 
(10.00–00.30 hod.)

  Káva, pivo a víno (22.00–07.00 hod.)
  Káva, espreso, cappuccino, čaj

  Denně doplňovaný minibar

WELLNESS & SPA
  Moderní spa centrum o rozloze 450 m2  
včetně vnitřního vyhřívaného thalasso bazénu

  Vstup od 18 let

  Zdarma: vstup do bazénu a sauny

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

HHH | Hhi | Hh

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSP 

HHH | Hh

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

HHhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh

MEZONET  .............................................  MZ | MZSV 

HHHHi | HHhh | Hhhii | Hhhi | Hhh | 
Hhiii | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková cca 20 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program ultra all inclusive

  S all inclusive, 3 tematické 
restaurace

  Přímo u dlouhé pláže 

  Prostorné mezonety  
až pro 5 osob

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.aktipalace.gr

U NÁS
EXKLUZIVNĚ
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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. 696–697

RODINNÝ POKOJ

MEZONET

4,0TripAdvisor
782 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. 696–697

Hotel Carda Beach by Atlantica ccccc
ŘECKO  KOS  KARDAMENA

POLOHA  V klidné části Kardameny, centrum 
s tavernami, obchody a bary cca 1 km 
(cca 10 minut pěšky). Autobusová zastávka jen 
50 m od hotelu (linkové spojení do města Kos).
VYBAVENÍ  Recepce, restaurace s terasou, 
minimarket, bary, konferenční místnost. Ubytování 
v 17 dvoupatrových budovách rozložených kolem 
2 bazénů s terasou na slunění s lehátky a slunečníky 
zdarma. K dispozici vnitřní bazén a jacuzzi zdarma.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž (při vstupu do vody 
oblázky) je oddělena pouze pobřežní nefrekventovanou 
komunikací, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, TV/sat., trezor, lednička  
(3× týdně doplněna nealkoholickými nápoji), set 
na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa.  
DRSV: viz DR, výhled na moře za poplatek.  
SU: viz DR, 2 místnosti oddělené dveřmi.  
SUSP: 2 místnosti oddělené dveřmi, 
vstup do sdíleného bazénu.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, 
fitness, plážový volejbal. Za poplatek: biliár.
ZVLÁŠTNOSTI  Za poplatek vstup 
do aquaparku v sousedním hotelu.
PRO DĚTI  Možnost vstupu do aquaparku 
sousedního sesterského hotelu za poplatek. 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, MC, AMEX, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.30–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.) 

  Večeře formou bufetu (19.00–21.30 hod.)

  Studený a teplý snack  
(11.00–14.00 a 14.30–18.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
místní výroby (10.30–23.00 hod.)

  Káva, cappuccino a espreso po celý den

  Zmrzlina (14.00–16.00 hod.) 

  Dvě tematické restaurace à la carte: italská 
a čínská (19.30–21.30 hod., nutno rezervovat 
na recepci den předem)

WELLNESS & SPA
  Kvalitní wellness centrum

  Vstup od 18 let

 Zdarma: vnitřní bazén, jacuzzi, sauna

  Za poplatek: masáže, kosmetika,  
zkrášlující kúry

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

HHH | HHI | Hh | Hi | H

SUITE  ....................................................  SU | SUSP 

HHHH | HHHI | HHH | HHII | HHI | Hh | HI

H dospělá osoba i dítě do 13 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V pěší dostupnosti živého centra 
Kardameny

  Tematické restaurace

  Krásný výhled na moře od bazénu

  Moderní designový hotel

  Možnost ubytovat až 2 děti

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.cardabeachhotel.gr

Pláž: písečná cca 30 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut
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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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

4,0TripAdvisor
1 358 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. 696–697

Hotel Grand Blue Beach ccccc
ŘECKO  KOS  KARDAMENA

POLOHA  Hotel (otevřen 2013) v klidné části 
Kardameny, centrum s tavernami, obchody a bary 
cca 1 km (cca 10 minut pěšky). Autobusová 
zastávka cca 150 m od hotelu (linkové spojení 
do města Kos, vzdálenost 23 km).
VYBAVENÍ  Recepce, 2 restaurace (Mediterra – 
středomořská a řecká kuchyně, Panorama – 
mezinárodní kuchyně), bar, bar u bazénu. V zahradě 
3 bazény s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž (při vstupu  
do vody oblázky) je oddělena pouze pobřežní 
nefrekventovanou komunikací, lehátka 
a slunečníky za poplatek, osušky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan),  
klimatizace, trezor, TV/sat., telefon, rychlovarná 
konvice, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 
výhled na moře. DRSVX: viz DR, designové 
pokoje, superior kvalita postele a povlečení, 
možnost výběru polštáře, kávovar, výhled na moře. 
FR1: viz DR, 2 dveřmi oddělené místnosti.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
ZÁBAVA  Bohatý animační program. Možnost 
nákupů a zábavy cca 1 km od hotelu.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou amerického bufetu  
(07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu včetně show cooking 
(19.00–21.30 hod.)

  Teplý a studený snack (10.00–18.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby, 
káva a čaj (10.00–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Aegeo Spa

  Vstup od 18 let

  Zdarma: 15minutová konzultace 

  Za poplatek: různé druhy procedur 

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

HHH | HHi | HH | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRSVX 

HHH | HHi | HH

RODINNÝ POKOJ  ...........................................  FR1 

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 30 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V pěší dostupnosti živého centra 
Kardameny

  Krásný výhled na moře od bazénu

  Prostorné rodinné pokoje

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.grandbluehotel.gr
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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. 696–697

RODINNÝ POKOJ

4,5TripAdvisor
641 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. 696–697

PROMO POKOJE

Hotel Atlantica Porto Bello Royal ccccc
ŘECKO  KOS  KARDAMENA

POLOHA  Cca 3 km od střediska 
Kardamena (bezplatný hotelový bus).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, 310 luxusních 
pokojů a suite, hlavní restaurace, tematické  
restaurace (středomořská, italská, asijská, řecká, ...), 
bary, vnitřní bazén a jacuzzi, minimarket, spa 
centrum. Venku 13 bazénů s mořskou vodou, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, 
bar u bazénu i na pláži, privátní marina.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž, lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci. Pláž je oddělena pouze málo 
frekventovanou slepou silnicí (možno využít podchod).
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, TV/sat., lednička, trezor.
DRP: viz DR, mohou být situovány v méně příznivé 
poloze. DRSV: viz DR, výhled na moře. DRSP: viz DR, 
sdílený bazén. JS: viz DR, dveřmi oddělený obývací 
pokoj a ložnice. SU: viz DR, dvě oddělené místnosti.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: plážový  
volejbal, vodní pólo, gymnastika, step aerobik,  
šipky, jacuzzi, tenisové kurty (do 19.00 hod.), 
stolní tenis, fitness (od 18 let); v rámci programu  
all inclusive je možno provozovat vodní sporty, např. 
šlapadla, kánoe. Za poplatek: půjčovna kol.
ZÁBAVA  Různé zábavné programy každý večer, 
každý týden je pořádán řecký večer s živou hudbou 
a ukázkou folklorních tanců (v hlavní sezoně).
PRO DĚTI  Možnost využití aquaparku 
v sousedním sesterském hotelu za poplatek. 
Program pro děti, dětský bazén s mořskou 
vodou, skluzavky pro nejmenší (chobotnice).
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání 4 dvoulůžkové 
pokoje přizpůsobené pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

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

  Pozdní snídaně (10.00–11.00 hod.)

  Oběd (12.30–14.30 hod.) a večeře formou bufetu 
s show cooking (19.00–21.30 hod.)

  Občerstvení (11.30–17.00 hod.)

  Pozdní snack, polévka, sendviče, čerstvé ovoce, 
sladkosti (23.30–00.30 hod.)

  Alkoholické nápoje – točené pivo, sudové víno, 
long drinky a nealkoholické nápoje 
(10.00–01.00 hod.)

  Cukrárna (12.00–22.00 hod.)

  V následujících restauracích možnost 
rezervace den předem (do 18.00 hod.): řecká 
taverna – oběd formou bufetu s show cooking; 
středomořská restaurace – oběd formou bufetu 
s show cooking; italská restaurace – večeře 
formou bufetu s italskými specialitami; asijská 
restaurace – večeře formou výběru z jídel asijské 
kuchyně

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

HHH | HHI | HH | HII | HI | H

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

HHhi | Hhii | HHI | HH | HII | HI | H

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

HHhi | Hhh | HHII | HHI | HH | HII | HI

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  All inclusive včetně tematických 
restaurací

  13 bazénů s mořskou vodou

  Hotel umístěný v klidném prostředí 
přímo u dlouhé písečné pláže, 
avšak pouhé 3 km od střediska 
Kardamena

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.atlanticahotels.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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

AQUAPARK V SOUSEDNÍM HOTELU

4,5TripAdvisor
2 172 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. 696–697

Hotel Helona Resort ccccc
ŘECKO  KOS  KARDAMENA

POLOHA  Cca 3 km od střediska Kardamena 
s mnoha tavernami, bary, obchody a menším 
přístavem, 35 km od města Kos.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a viladomy, 
recepce, restaurace, minimarket, taverna, bary, 
konferenční místnosti, vnitřní vyhřívaný bazén, 
15 venkovních bazénů s terasami na slunění 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž u hotelu, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma. 
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, minibar nebo 
minilednička, TV/sat., trezor, rychlovarná konvice, 
balkon nebo terasa. DRS: viz DR, prostornější, výhled 
na moře. DRSP/DRSPS: viz DR/DRS, přímý vstup 
do sdíleného bazénu. FR: viz DR, 2 oddělené místnosti 
(skleněné dveře), lůžka pro děti max. 180 cm.  
FRSV: viz FR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou amerického bufetu, 
večeře formou bufetu včetně show cooking.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenisový kurt 
(osvětlení za poplatek), stolní tenis, plážový volejbal, 
šipky, aerobik. Za poplatek: windsurfing.
ZÁBAVA  Živá hudba.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětské hřiště, miniklub. 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání několik 
pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: léčebné procedury, aromaterapie, 
sauna, turecké lázně, fitness, relaxační procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ....  DR | DRSP | DRS | DRSPS 

HHI | Hh | Hii | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSV 

Hhhi* | HHii | Hhi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

* Na vyžádání

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel v italském stylu

  Pro nejnáročnější klienty

  Přímo u dlouhé písečné pláže

  5 minut jízdy od živého centra

  Fascinující výhled na ostrov 
Nissyros

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.helona-resort.com
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4,5TripAdvisor
835 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. 696–697

Hotel Lakitira Resort Hotel & Village cccc
ŘECKO  KOS  KARDAMENA

POLOHA  Cca 4 km od centra střediska Kardamena, 
kde se nacházejí nákupní a zábavní možnosti 
a přístav. Hlavní město Kos vzdáleno 35 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a přilehlé budovy 
(ubytování rozděluje recepce), vstupní hala s recepcí, 
vnitřní a venkovní restaurace, bary včetně baru 
u bazénu a na pláži, TV místnost, minimarket, 
kadeřnictví. V zahradě 2 bazény, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ  Přímo u krásné dlouhé písečné pláže, 
lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, LCD TV/sat., minilednička, rychlovarná 
konvice, telefon, balkon nebo terasa. DRP: viz DR,  
méně výhodná poloha. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
FR: viz DR, ložnice, dětský pokoj (oddělený posuvnými 
dveřmi), terasa se vstupem na zahradu sdílenou 
s ostatními pokoji. FRSV: viz FR, výhled na moře.  
SU: viz DR, prostornější než FR, 2 místnosti, 2 balkony.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.  
Možnost dokoupení oběda formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: 11× tenisový 
kurt (nutná rezervace), plážový volejbal, fotbalové 
hřiště (5 × 5), stolní tenis, aerobik (cvičební programy 
na vyžádání). Za poplatek: na pláži britská škola 
vodního lyžování, windsurfing, kánoe, kurzy potápění.
ZVLÁŠTNOSTI  Tenisová akademie, možnost 
privátních a skupinových lekcí za poplatek.
ZÁBAVA  Animační programy.
PRO DĚTI  Miniklub (3–13 let), Indy klub 
(14–17 let, pouze v červenci a srpnu, za poplatek), 
dětské menu, dětský bazén (0,4 m), hřiště. 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání). 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

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

HHI | HH | HII | HI

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSV 

Hhii | HHI | HH | HII | HI

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

HHhi | Hhh | HHII | HHI | HH | HII | HI

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 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Velmi kvalitní servis, vynikající 
stravování, možnost plné penze

  Hotel pro náročné klienty

  Pro děti pobyt zdarma

  U písečné pláže v udržované zahradě

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.lakitira.com

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. 696–697

SUITE

4,0TripAdvisor
662 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. 696–697

POLOHA  V klidné části cca 4 km od centra střediska 
Kardamena, kde se nachází spousta barů, obchodů, 
restaurací a přístav. Hlavní město ostrova cca 35 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova, několik menších 
dvoupatrových budov, recepce, restaurace, 
bary, TV místnost. Venku bazén, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  200 m od písečné pláže, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma. Dále pak v docházkové vzdálenosti 
(cca 700 m) proslulá pláž Helona Beach.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župany), 
individuální klimatizace, LCD TV/sat., trezor, set 
na přípravu kávy a čaje, minilednička, balkon nebo 
terasa. DRP: viz DR, méně výhodná poloha. FR: viz DR, 
2 oddělené místnosti. SU1: viz DR, 1 ložnice, typu 
mezonet. SU2: viz DR, 2 ložnice, typu mezonet.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: multifunkční 
sportovní hřiště na tenis, volejbal, fotbal.
ZÁBAVA  V centru (3 km) střediska Kardamena 
množství barů, obchodů, restaurací a taveren.
PRO DĚTI  Prostorný dětský bazén, dětské hřiště se 
skluzavkou. Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání několik 
pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  EC/MC, VISA.

Hotel Lakitira Suites ccccc
ŘECKO  KOS  KARDAMENA

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

HHI | HH | H

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

Hhii | HHI | HH

SUITE  ............................................................. SU1 

Hhii | HHI | HH

SUITE  ............................................................. SU2 

HHHHii | HHHHI | HHHH | HHhiii | HHhii | HHhi | 
HHh | Hhiiii | HHIII | HHII | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Široký výběr ubytování

  Prostorné suite až pro 6 osob

  Hotel v blízkosti krásné  
písečné pláže

  Až pro 4 děti pobyt zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.lakitira.com

RODINNÝ POKOJ

PROMO POKOJE

4,5TripAdvisor
307 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. 696–697

POLOHA  Klidné místo, pěší dostupnost živého centra 
městečka Kardamena se spoustou restaurací, barů, 
obchodů a s přístavem (2 km, cca 15 minut pěšky). 
VYBAVENÍ  Hlavní budova a přilehlé budovy v zahradě, 
recepce, restaurace, bar, minimarket. Venku bazén 
s oddělenou částí pro děti včetně 2 velkých toboganů, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 150 m od hotelu, 
při vstupu do vody jemné oblázky. Lehátka 
a slunečníky za poplatek, osušky oproti kauci.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace (zdarma 1. 6. – 30. 9.), telefon,  
TV/sat., trezor za poplatek, minilednička, 
balkon nebo terasa. FR: viz DR, 1 místnost, 
prostornější, patrová postel pro děti. 
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: plážový volejbal, 
šipky, stolní tenis a tenis. Za poplatek: vodní sporty 
na pláži.
ZÁBAVA  V centru letoviska množství restaurací, 
taveren, barů a obchůdků, přístav, odkud vyplouvají 
lodě na blízký sopečný ostrov Nissyros.
PRO DĚTI  Dětský bazén, 2 tobogany 
u bazénu, hřiště, miniklub (4–12 let). 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Asteras Resort cccc
ŘECKO  KOS  KARDAMENA

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

  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.) 

  Večeře formou bufetu (19.00–21.30 hod.) 

  Odpolední káva a čaj (16.00–17.00 hod.) 

  Snack (11.00–12.00 a 14.30–16.00 hod.) 

  Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–22.00 hod.) 

  Zmrzlina pro děti (14.00–16.00 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 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive

  Hotel umístěný v blízkosti obchodů, 
restaurací a možností zábavy  
(cca 15 minut pěšky)

  U bazénu 2 velké tobogany

  Cenově výhodná nabídka

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.asterasresort.gr

3,5TripAdvisor
562 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. 696–697

Hotel Aegean Village cccc
ŘECKO  KOS  KARDAMENA

POLOHA  Hotel s krásným výhledem na moře, 
ve svahu, pouhých 10 minut chůze od letoviska 
Kardamena v jihovýchodní části ostrova Kos.
VYBAVENÍ  Hlavní budova, vstupní hala s recepcí, 
TV místnost, restaurace, bar, konferenční prostory, 
vnitřní bazén a přilehlé budovy. V udržované 
zahradě 2 bazény (jeden olympijský), terasy 
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž (při vstupu do vody 
oblázky) pouze přes pobřežní nefrekventovanou 
silnici, lehátka, slunečníky a osušky za poplatek. 
POKOJ  DRSV: koupelna/WC, individuální klimatizace, 
TV/sat., telefon s přímou volbou, minilednička, 
trezor za poplatek, balkon nebo terasa, výhled 
na moře. FRSV: viz DRSV, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: plážový volejbal, 
vodní pólo, šipky, aerobik. Za poplatek: vodní sporty 
na pláži, sauna, fitness, tenisové kurty s možností 
osvětlení, minigolf, biliár.
ZÁBAVA  Denní animační program 
(aquaaerobik, aerobik).
PRO DĚTI  Dětské hřiště, miniklub, 
minidisko, dětské brouzdaliště.
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání 5 pokojů  
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

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

HHH | Hhi | Hh | HII | HI | H

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

Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní hotel se stálou klientelou

  Pro dítě pobyt zdarma

  Hotel umístěný v blízkosti obchodů, 
restaurací a možností zábavy 
(cca 10 minut pěšky)

  Přímo u dlouhé pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.aegeanvillage.com

4,0TripAdvisor
1 158 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. 696–697

POLOHA  Menší komplex 5 budov v prostorné 
a udržované zahradě na okraji střediska Kardamena. 
Centrum střediska Kardamena s mnoha 
tavernami, bary, obchody a menším přístavem 
cca 2,5 km. Hlavní město Kos cca 26 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí (trezor za poplatek), 
restaurace, bary včetně baru u bazénu, minimarket, 
obchod se suvenýry, TV místnost, půjčovna kol 
za poplatek. Dva bazény s terasou na slunění, lehátka 
a slunečníky u bazénu zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 150 m. 
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, minilednička, balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. AP: viz DR, 
obývací pokoj kombinovaný s kuchyňským koutem 
a oddělená ložnice. Velikost cca 35 m2.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní sporty 
na pláži, biliár.
ZÁBAVA  BBQ řecké večery (nepravidelně). 
Živá hudba 1× týdně. V centru střediska 
Kardamena taverny, bary, obchody a přístav.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětské hřiště, 
dětská postýlka (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Evripides Village Beach cccd
ŘECKO  KOS  KARDAMENA

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

  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.)

  Odpolední snack (10.00–12.30 hod.)

  Káva, čaj a zákusky (11.00–17.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHHHH | HHHHI | HHHH | HHhii | HHhi | HHh | 
HHiii | HHii | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Prostorná apartmá pro 5 osob

  V udržované zahradě

  Živé centrum Kardameny 
cca 2,5 km

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.evripidesvillage.com

NOVINKA

3,5TripAdvisor
367 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. 696–697

POLOHA  Pouhých 500 m od živého 
centra Kardameny s mnoha tavernami, bary 
a obchůdky. Hlavní město Kos cca 28 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar, bazén, malý dětský bazén, terasa 
na slunění, lehátka a slunečníky zdarma. 
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 150 m 
od hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., klimatizace za poplatek, trezor 
za poplatek, minilednička, balkon nebo terasa. 
DRS: viz DR, prostornější, novější vybavení. 
FR: viz DR, jedna prostornější místnost.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou kontinentálního bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, 
fitness. Za poplatek: biliár.
ZÁBAVA  Nákupní a zábavní možnosti v blízkém 
centru hlavního města Kos cca 500 m.
PRO DĚTI  Malý dětský bazén,  
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Cleopatra Superior ccc
ŘECKO  KOS  KARDAMENA

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

HH | H

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

HHHH | HHhi | Hhh | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha v blízkosti centra 
a pláže

  Menší hotel s příjemnou atmosférou 

  V blízkosti obchody, taverny a bary

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.cleopatrahotels.com

4,5TripAdvisor
482 hodnotících
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POLOHA  Pouhých 500 m od živého 
centra Kardameny s mnoha tavernami, bary 
a obchůdky. Hlavní město Kos cca 28 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, 
bazén, terasa na slunění, lehátka a slunečníky zdarma. 
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 150 m 
od hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
TV/sat., klimatizace za poplatek, trezor 
za poplatek, minilednička, balkon nebo terasa. 
DRS: viz DR, prostornější, novější vybavení.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou kontinentálního bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis,  
fitness. Za poplatek: biliár.
ZÁBAVA  Nákupní a zábavní možnosti v blízkém 
centru hlavního města Kos cca 500 m.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Kris Mari ccc
ŘECKO  KOS  KARDAMENA

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

HHh | HHi | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha v blízkosti  
centra a pláže

  Menší hotel s příjemnou atmosférou 

  V blízkosti obchody, taverny a bary

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.cleopatrahotels.com

4,0TripAdvisor
376 hodnotících
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Hotel Blue Lagoon Village ccccc
ŘECKO  KOS  KEFALOS

POLOHA  Mezi letovisky Kardamena 
a Kefalos. Středisko Kardamena s mnoha 
obchody, bary a přístavem cca 12 km. 
VYBAVENÍ  Luxusní hotelový komplex. Vstupní hala 
s recepcí, 7 restaurací (hlavní restaurace s venkovní 
a vnitřní sekcí s výhledem na moře, čínská restaurace, 
italská restaurace, restaurace s celodenním provozem 
a grilem). Dále bar, supermarket, obchody, půjčovna 
aut, skútrů a kol za poplatek, několik bazénů 
(u bazénu ve zdravotním klubu možnost klimatizace/
vyhřívání), jacuzzi s vodními tryskami, dětský bazén 
se skluzavkami, lehátka a slunečníky zdarma, bar 
u bazénu, swim-up bar. Hotelový lékař (na zavolání).
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž (pro vstup do vody 
doporučujeme obuv) s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci. Bar na pláži.
POKOJ  DR/DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župan), individuální klimatizace, telefon, TV/sat., 
minilednička, set na přípravu kávy a čaje, trezor.  
FR/FRSV: viz DR, 2 oddělené místnosti, 2× TV/sat.,  
playstation oproti kauci. JSSV: viz DR, obývací pokoj 
s oddělenou ložnicí, v obývacím pokoji pohovka, 
v ložnici klasická manželská postel. JSSVM: viz DR, 
obývací pokoj, ložnice v patře, v obývacím pokoji 
pohovka, v ložnici  klasická manželská postel. 
SUPP: viz DR, prostorná ložnice s manželskou 
postelí a oddělený obývací pokoj s pohovkou, 
vlastní terasa na slunění s lehátky a slunečníkem 
u privátního bazénu, CD/DVD přehrávač.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness  
(od 16 let), dva tenisové kurty (osvětlení za poplatek), 
sportovní hřiště (minifotbal, fotbal, volejbal a basketbal, 
osvětlení za poplatek). Za poplatek: lanové 
centrum, centrum vodních sportů na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI  Vodní svět pro děti i dospělé. 
Tobogany, skluzavky (dle výšky a věku), 
brouzdaliště s vodními atrakcemi pro nejmenší.
ZÁBAVA  Denní a večerní animační 
programy, amfiteátr.
PRO DĚTI  Miniklub, hřiště, tobogany a dětské vodní 
atrakce, internetový koutek, PC hry. Lanové centrum 
za poplatek. Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání několik 
pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu. 
Za poplatek: internetový koutek. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, Diners Club, AMEX.

WELLNESS & SPA
  Vstup od 16 let

  Zdarma: sauna, jacuzzi, parní koupel,  
vnitřní bazén (vyhřívaný pouze v květnu a říjnu)

  Za poplatek: spa, kadeřnictví, salon krásy
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSV 

HHHii | HHHi | HHHii | HHii

JUNIOR SUITE  .................................. JSSV | JSSVM 

HHHI | HHH | HHii | Hhi | Hh | Hii | Hi

SUITE  ...........................................................  SUPP 

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 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Zábavní park u hotelu včetně 
vodního parku, toboganů, skluzavek 
a lanového centra

  Přímo u dlouhé písečné pláže

  Velmi kvalitní program all inclusive

  8 tematických restaurací, cukrárna

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bluelagoongroup.com
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PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bohatého bufetu  
(07.30–10.30 hod.)

  Pro obědy možno využít následující restaurace: 
italskou restauraci, restauraci Grill House 
(12.00–15.00 hod.), řeckou restauraci Mythos

  Cukrárna (10.00–18.00 hod.)

  Snack (11.00–12.00 a 15.00–18.00 hod.) 

  Večeře formou bufetu v hlavní restauraci 
(18.30–22.00 hod.)

  Dětský bufet (18.00–20.30 hod.) 

  Večeře možné v tematických restauracích: 
v restauraci First Date s romantickou atmosférou 
(pouze pro dospělé osoby), v čínské à la carte 
restauraci Golden Sun (19.00–22.00 hod.,  
otevřeno každý druhý den), v restauraci 
Adventure Barbecue (19.00–22.00 hod.) 

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

JUNIOR SUITE – MEZONET

LANOVÉ CENTRUM

4,5TripAdvisor
1 700 hodnotících
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POLOHA  V klidné lokalitě na jihozápadním 
pobřeží. Centrum střediska Kefalos s několika 
obchůdky a tavernami cca 1 km.
VYBAVENÍ  Luxusní hotelový komplex s 373 pokoji. 
Vstupní hala s recepcí, 7 à la carte restaurací (řecká, 
orientální, italská, francouzská, španělská, mezinárodní 
a lokální koská), hlavní restaurace, většina menu 
připravovaná podle receptů michelinského šéfkuchaře, 
7 barů, 2 hlavní bazény, 1 výběrový de luxe 
bazén, bazén pouze pro dospělé, vnitřní 
spa bazén, dětský bazén, terasy na slunění 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ  850 m dlouhá písečnooblázková pláž 
u hotelu. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma. 
Plážový servis (ovoce, snacky a nápoje k lehátku).
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), TV/sat., 
klimatizace, minibar, panoramatické okno a privátní 
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
DRS: viz DR, designové pokoje. DRSVS: viz DRS, 
výhled na moře. JSSV: viz DR, výhled na moře, 
prostornější (cca 40 m2).
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: 2 tenisové kurty, 
aerobik, aquaaerobik, basketbal, plážový volejbal, 
kánoe (20 minut denně), fitness, úvodní lekce 
potápění, minifotbal, horská kola, šlapadla (20 minut 
denně), paddleboard (20 minut denně), pilates, chůze 
po pláži, vodní pólo, windsurfing (1 hodina za pobyt, 
vyžadována licence), zumba. Za poplatek: katamarán, 
fotbalová akademie, privátní jachta, potápění, tenisová 
akademie, vodní lyžování, windsurfingová akademie.
ZÁBAVA  Bohatý denní a večerní animační 
program. Show, živá hudba, plážové party.
PRO DĚTI  Dětské kluby provozovány dle 
britských standardů, miniclub (4–12 let), 
teen club (13–17 let), fotbalová akademie 
za poplatek. Dětská postýlka (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Ikos Aria ccccc
ŘECKO  KOS  KEFALOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bohatého bufetu

  7 à la carte restaurací (řecká, orientální, italská, 
francouzská, španělská, mezinárodní a lokální 
koská)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní  
i zahraniční výroby, koktejly

  Denně doplňovaný minibar

  Servis u lehátek u bazénu a u moře  
(ovoce, snack a nápoje k lehátku)

  Možnost využít speciálně vybrané lokální 
restaurace mimo resort (nutná rezervace)

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vyhřívaný bazén s jacuzzi,  
fitness, sauna 

  Za poplatek: kadeřnictví, nehtové studio 

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

HH | HII | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRS | DRSVS 

HHH | HHI | HH | HII | Hi | H

JUNIOR SUITE  ..............................................  JSSV 

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

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Unikátní nový hotel 2019

  7 tematických restaurací

  Výběr kvalitních vín

  Bohatý sportovní program

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.ikosresorts.com

NOVINKA
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POLOHA  Hotel s příjemnou rodinnou atmosférou 
a krásným panoramatickým výhledem na ostrůvek 
Kastri. Malé středisko Kefalos cca 3 km.
VYBAVENÍ  Recepce s TV koutem, bar, restaurace, 
venkovní restaurace, snack bar u bazénu. V udržované 
zahradě bazén s oddělenou dětskou částí. Terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž přímo u hotelu. 
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace za poplatek, 
trezor za poplatek, lednička, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Servírovaná kontinentální snídaně.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis 
a malé fitness. Za poplatek: sportovní klub 
na pláži s nabídkou vodních sportů. 
PRO DĚTI  Oddělená část bazénu pro děti,  
dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi na recepci. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA.

Hotel Ionikos ccc
ŘECKO  KOS  KEFALOS

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: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Na klidném, romantickém místě

  Přímo u pláže

  V udržované zahradě

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.ionikoshotel.gr

3,5TripAdvisor
86 hodnotících
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POLOHA  V blízkosti rybářské vesnice, místní bary, 
taverny, restaurace a obchody cca 500 m. Centrum 
města Kefalos 2,5 km, autobusová zastávka 100 m.
VYBAVENÍ  35 pokojů, recepce, hotelový trezor  
za poplatek, směnárna, úschovna zavazadel, 
společenská místnost s TV/sat. Venku 
bazén, bar u bazénu, terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, parkoviště.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž 100 m od hotelu,  
lehátka a slunečníky za poplatek. 
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace za poplatek,  
balkon nebo terasa. FR: viz DR, prostornější. 
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně formou bufetu, 
večeře formou menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: půjčovna aut.
ZÁBAVA  Možnost zábavy a večerního 
programu ve městě, cca 100 m od hotelu.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka 
a židlička zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Bezbariérový pohyb v areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  C (cc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby.

Hotel Eleni cc
ŘECKO  KOS  KEFALOS

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

HHI | HH | Hii | Hi | H

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

HHHH | HHHI | Hhh | HHII

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Na klidném romantickém místě

  Pouhých 500 m od centra střediska

 Cenově výhodná nabídka

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.holidaywatchdog.com

3,5TripAdvisor
64 hodnotících
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Hotel Grecotel Royal Park cccc
ŘECKO  KOS  MARMARI

POLOHA  U dlouhé písečné pláže cca 2 kilometry 
od centra menšího letoviska Marmari s obchůdky, 
tavernami a bary. Autobusová zastávka cca 50 metrů 
od hotelu, dobré dopravní spojení do hlavního města.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 
řecká taverna na pláži, plážový bar, bar u bazénu 
a snack bary, TV/video místnost, amfiteátr, minimarket, 
obchod se suvenýry. V udržované zahradě dva bazény 
včetně brouzdaliště a dětský bazén s tobogany. 
Lehátka, slunečníky a osušky u bazénu zdarma.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž se světlým pískem. Lehátka 
a slunečníky zdarma. K dispozici sprchy a převlékárny.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, trezor 
za poplatek, balkon nebo terasa. DRSS: viz DR,  
strana k moři. DRSV: viz DR, výhled na moře.  
DRE: viz DR, obsazený pouze 1 osobou. BG: viz DR, 
v zahradě ve viladomech. BGSS: viz BG, strana k moři.  
BGSV: viz BG, výhled na moře. FRBG: viz DR, cca 35 m2, 
v zahradě ve viladomech, 2 oddělené místnosti 
(zatahovacími dveřmi). FR: viz DR, cca 32 m2,  
2 oddělené místnosti (zatahovacími dveřmi), 
patrová postel nebo další lůžka pro děti.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tobogan,  
2 tenisové kurty, stolní tenis, šipky, biliár, boccia, 
kánoe, šlapadla, windsurfing (pouze s licencí), 
plážový volejbal, hřiště na basketbal a fitness. 
ZÁBAVA  Bohatý denní i večerní program – 
aquaaerobik, jogging, vodní pólo, show, disko.
PRO DĚTI  Grecoland klub (3–12 let), pro starší děti 
během dne sportovní a jiné zábavné aktivity, malé 
hřiště se skluzavkou a houpačkami, dětská postýlka 
zdarma, židličky, ohřívače láhví, sterilizátory, monitory 
a kočárky, možnost zakoupení dětského jídla, kosmetiky, 
oblečení, hraček a plen, hlídání dětí (na vyžádání), 
Grecoteens (13–17 let, od poloviny června do poloviny 

září) – zábava včetně sportovních her, vodního póla, 
plážového volejbalu, basketbalu, lukostřelby atd.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

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

  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře pro děti (18.30–19.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Tematické večeře

  Káva, čaj, nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje a koktejly, zmrzlina,  
palačinky a sušenky v taverně a plážovém  
baru (10.30–18.00 hod.)

  Saláty, dezerty a ovoce v taverně  
(12.30–14.30 hod.)

  Dopolední a odpolední snack formou bufetu 
(11.00–12.15 a 16.30–18.00 hod.) 

  Palačinky v taverně u plážového baru 
(15.00–18.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
(10.00–23.00 hod.)

  Půlnoční snack v lobby baru (23.30–24.00 hod.) 

  Bar na pláži (10.30–18.00 hod.) 

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

HHH | HHi | HH | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRE 

H

BUNGALOV  ................................. BG | BGSS | BGSV  

HHH | HHi | HH

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

Hhii

RODINNÝ POKOJ  ......................................... FRBG 

HHHI | HHh | Hhii

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 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Prestižní hotelový řetězec Grecotel

  U jedné z nejkrásnějších  
pláží ostrova

  Skluzavky a tobogany 

  2 km od centra střediska Marmari

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.grecotelroyalpark.com
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4,5TripAdvisor
235 hodnotících
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Hotel Funtazie klub Holiday Village Kos by Atlantica cccc
ŘECKO  KOS  MARMARI

POLOHA  Na klidném místě cca 1 km od vesničky 
Marmari s obchody, tavernami a bary. Město Kos 
15 km, Mastichari (lékárna) 8 km, Tigaki 5 km. 
Nemocnice ve městě Kos, Lido Waterpark cca 3 km.
VYBAVENÍ  Hotelový komplex v několika  
budovách v krásné zahradě. Vstupní hala s recepcí, 
hlavní restaurace, 3 à la carte restaurace (řecká, 
americká a mezinárodní), bary, minimarket, TV místnost, 
wellness centrum. Venku 4 bazény (relaxační, rodinný – 
vyhřívaný pouze v květnu a říjnu, s vodními atrakcemi) 
a 3 dětské oddělené části bazénů s vodními atrakcemi  
pro menší děti (omezeno věkem i výškou), 
terasa s lehátky a slunečníky, osušky 
oproti kauci, bar u bazénu.
PLÁŽ  Přímo u písečné pláže, oddělené 
pouze klidnou místní komunikací. Lehátka 
a slunečníky zdarma, bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, 
minilednička, rychlovarná konvice, balkon nebo 
terasa, velikost pokoje 25 m2. DRR: viz DR, pro děti 
patrová postel. FR1: viz DR, 1 oddělená ložnice 
zatahovacími dveřmi, velikost pokoje 30 m2.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenisové kurty, 
stolní tenis, plážový volejbal, basketbal, hřiště na fotbal, 
aerobik, fitness (pouze pro dospělé), aquaaerobik.
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační 
program, živá hudba, vystoupení.
PRO DĚTI  Tři dětské oddělené části bazénů, jeden 
se skluzavkami a vodními atrakcemi (omezeno věkem 
i výškou), hřiště, dětské menu, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu v hlavní restauraci 
(12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu v hlavní restauraci 
(18.30–21.30 hod.)

  1× za pobyt možnost večeře v americké, 
mezinárodní a řecké à la carte restauraci  
(nutná rezervace)

  Lehký snack (10.30–17.30 hod.)

  Odpolední káva, čaj, zákusky (16.30–17.30 hod.)

  Bar na pláži (10.00–18.00) 

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

  Bar na pláži (10.00–18.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Sauna, pára, masáže, řada relaxačních  
procedur, salon krásy

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

HHH | Hhi | Hh | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRR 

Hhii

RODINNÝ POKOJ  ...........................................  FR1 

HHHH | HHHi | HHH | 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 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vodní atrakce pro menší děti

  Výborné zázemí pro sport  
a aktivní zábavu

    Ideální poloha u písečné pláže

  Kvalitní služby řetězce Atlantica

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.atlanticahotels.com
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4,0TripAdvisor
1 653 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ (DR)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ RODINNÝ (DRR)
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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. 696–697

PROMO POKOJE

Hotel Caravia Beach ccccd
ŘECKO  KOS  MARMARI

POLOHA  Klidné prostředí v rozlehlé subtropické 
zahradě. Středisko Marmari s obchody a bary cca 
600 m, město Kos cca 14 km. Zastávka linkového 
autobusu 800 m (do Kosu také jezdí cca 6× denně 
za poplatek linkový minibus přímo od hotelu).
VYBAVENÍ  Moderní hotel. Vstupní hala s recepcí, 
restaurace, bary u bazénu a na pláži, malý obchod, 
TV místnost, konferenční sál pro 350 osob, 
2 bazény, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu, 
lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
centrální klimatizace, lednička, telefon, TV/sat., 
trezor za poplatek, pokoje mají velké okno – téměř 
přes celou stěnu. BG: viz DR, 2 oddělené místnosti, 
balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
jacuzzi, plážový volejbal, minifotbal, tenis 
(osvětlení za poplatek), stolní tenis, kulečník, 
minigolf, šipky. Za poplatek: šlapadla, kánoe, 
windsurfing, vodní lyže, jízda na banánu.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační a zábavné 
programy, 1× týdně řecký večer.
PRO DĚTI  Nový aquapark včetně pirátské lodi, 
miniklub, dětské brouzdaliště a dětské hřiště. 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání několik 
pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.) 

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.),  
včetně tematických večeří

  Ranní kontinentální snídaně (06.00–07.00 hod.)

  Lehké občerstvení (sendviče, pizza, zmrzlina aj.) 
včetně baru na pláži (10.00–18.00 hod.)

  Řecké večery (1× týdně)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje

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

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

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

HHHH | 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 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Jeden z nejoblíbenějších hotelů

  V klidném prostředí v nádherné 
subtropické zahradě u krásné 
dlouhé písečné pláže

  Lehátka a slunečníky na pláži zdarma

  Nový aquapark

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.caraviabeach.gr
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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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

BUNGALOV

4,5TripAdvisor
563 hodnotících
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POLOHA  Klidné prostředí v rozlehlé subtripické 
zahardě. Středisko Marmari s obchody a bary cca 
600 m, městi Kos cca 14 km. Zastávka linkového 
autobusu cca 800 m (do Kosu jezdí cca 6× denně 
za poplatek linkový minibus přímo od hotelu).
VYBAVENÍ  Nová část (depandance) hotelu Caravia 
Beach pouze pro dospělé osoby s vlastním bazénem, 
terasou na slunění, lehátky a slunečníky. Ostatní služby 
přímo v hotelu Caravia Beach. Vstupní hala s recepcí, 
bary u bazénu a na pláži, minimarket, TV místnost, 
2 bazény, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž u hotelu, 
lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), TV/sat., 
klimatizace, minilednička, trezor za poplatek, v 1.patře, 
balkon. JSSP: viz JS, sdílený bazén, v přízemí, terasa.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
jaccuzi, plážový volejbal, minifotbal, tenis 
(osvětlení za poplatek), stolní tenis, kulečník, 
minigolf, šipky, jóga, pilates, vodní pólo a aerobik. 
Za poplatek: vodní sporty na pláži (šlapadla, 
kanoe, windsurfing, vodní lyže, jízda na banánu).
ZVLÁŠTNOSTI  Ubytování v junior suite 
pouze pro dospělé osoby nad 16 let.
ZÁBAVA  Denní a večerní anomační program, plážová 
párty, řecký večer s živou hudbou, folklorní tance.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Viz strana 284 – program all inclusive 
hotelu Caravia Beach

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ..........................  JS | JSSP 

HHH | Hh

H dospělá osoba od 16 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nová část hotelu Caravia Beach

  Pokoje se sdíleným bazénem

  Moderní interirér pokojů

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.caraviabeach.gr

Hotel Caravia Beach ccccd
ŘECKO  KOS  MARMARI

Pouze pro dospělé osoby

4,5TripAdvisor
570 hodnotících

16+
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POLOHA  V klidnější části letoviska Marmari, 
avšak v dosahu taveren, restaurací a obchůdků. 
Cca 14 km od centra hlavního města Kos 
(100 m od autobusové zastávky).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí (trezor za poplatek), 
restaurace, TV místnost, bary, v menší udržované 
zahradě bazén, terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž cca 400 m, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace 
(15. 6. – 15. 9., v určených hodinách), TV/sat., 
minilednička, telefon, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenisové kurty,  
stolní tenis, hřiště na volejbal a basketbal, 
malé fitness, minigolf.
ZÁBAVA  Příležitostně živá hudba, v centru 
střediska Marmari restaurace, taverny a bary.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětské hřiště. 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA.

Hotel Pyli Bay cccd
ŘECKO  KOS  MARMARI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.30–09.30 hod.)

  Lehký oběd formou bufetu (12.00–13.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.)

  Odpolední káva a čaj (16.00–17.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)

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

HHHi | HHh | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s programem all inclusive

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  V dosahu krásné písečné pláže

  V klidném prostředí, avšak v pěší 
dostupnosti střediska Marmari

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.pylibayhotel.com

3,5TripAdvisor
259 hodnotících
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Pláž: písečná 600 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

Hotel Nina ccc
ŘECKO  KOS  MARMARI

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.ninahotel.gr

POLOHA  V klidném prostředí cca 800 m 
od centra Marmari s bary, tavernami a obchůdky.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí (možnost 
pronájmu trezoru), restaurace a TV koutek. V zahradě 
bazén, dětské brouzdaliště a bar u bazénu. 
Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž vzdálená cca 600 m 
od hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC, klimatizace 
za poplatek, telefon, TV/sat., lednička, 
balkon nebo terasa. FR: viz DR, 1 místnost, 
palandy pro děti, v přízemí. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: tenis, stolní 
tenis, minigolf, lukostřelba, šipky, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Řecký večer (občas).
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště a dětský koutek. 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a v baru u bazénu.

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

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

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

HHHH | HHhi | HHh | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka

  V klidném prostředí, avšak pouhých 
800 m od centra Marmari

3,0TripAdvisor
153 hodnotících
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Pláž: písečná cca 1 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotel-kos.com

POLOHA  Na klidném místě asi 1 km od centra 
střediska Marmari s bary, tavernami a obchody, 
14 km od hlavního města ostrova.
VYBAVENÍ  Recepce, hotelová hala s TV/sat.,  
bar, restaurace. V zahradě bazén, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 
cca 1 km. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, ventilátor, minilednička, 
trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně formou 
bufetu, večeře formou jednotného menu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  C (cc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.

Hotel Hermes cc
ŘECKO  KOS  MARMARI

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

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka

  V klidném prostředí, avšak pouhý 
1 km od centra Marmari

4,0TripAdvisor
54 hodnotících
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Hotel Magic Life Marmari Palace by Atlantica ccccc
ŘECKO  KOS  MASTICHARI

POLOHA  Na klidném místě přímo na pláži cca 
3 km od střediska Mastichari s obchody, restauracemi 
a bary. Město Kos 25 km, spojení linkovým 
autobusem (zastávka přímo před hotelem).
VYBAVENÍ  Hotelový komplex v několika budovách. 
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, italská 
a řecká restaurace à la carte, bary, minimarket, 
konferenční prostory, wellness centrum. Venku 
6 bazénů, 2 jacuzzi, 2 bary u bazénu, terasa 
s lehátky a slunečníky, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Přímo u písečné pláže. Lehátka 
a slunečníky zdarma, bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, 
minilednička, set na přípravu kávy a čaje, balkon 
nebo terasa. FR: viz DR, ložnice oddělená posuvnými 
dveřmi, dětská část s rozkládacím gaučem.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, stolní tenis, 
plážový volejbal, fitness, fotbalové hřiště, půjčovna 
kol, kánoe. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační program, živá hudba.
PRO DĚTI  4 dětské bazény, skluzavky, miniklub, 
hřiště, dětský bufet, dětská postýlka zdarma.
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání několik 
pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou amerického bufetu  
(07.00–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu v hlavní restauraci 
(12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu v hlavní restauraci včetně 
show cooking (19.00–21.30 hod.)

  1× za pobyt možnost večeře v italské a v řecké 
restauraci à la carte (nutná rezervace)

  Lehký snack (10.30–18.00 hod.)

  Půlnoční snack (00.00–01.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj, zákusky (16.00–17.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–24.00 hod.)

  Bar na pláži (10.00–18.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: vnitřní vířivka, sauna,  
jacuzzi, hammam

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

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

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

HHHH | HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh

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 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotelový komplex s výbornou 
polohou přímo u pláže

  Kvalitní služby pro náročnou 
klientelu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.atlanticahotels.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. 696–697

PROMO POKOJE

Hotel Neptune Resort, Convention Centre & Spa ccccc
ŘECKO  KOS  MASTICHARI

POLOHA  V řeckém stylu, v bezprostřední blízkosti 
bílých pláží. Rybářská vesnice Mastichari s tavernami 
a obchůdky cca 5 km, hlavní město Kos cca 18 km. 
Zastávka linkového autobusu v blízkosti hotelu.
VYBAVENÍ  Hlavní budova, recepce, lobby bar, několik 
restaurací, bary, minimarket, obchody, klenotnictví, 
suvenýry, kadeřnictví. V udržované zahradě soustava 
bazénů a jacuzzi, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  V bezprostřední blízkosti kilometrových 
písečných pláží s pozvolným vstupem do moře. Lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, bar na pláži.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
individuální klimatizace, TV/sat., telefon, minibar 
(na vyžádání), trezor, balkon nebo terasa.
DRSV: viz DR, výhled na moře. DRX: viz DR, 
kompletně zrenovované. DRSVX: viz DRX, výhled 
na moře. FR: viz DR, dva propojené dvoulůžkové 
pokoje, z toho v jedné místnosti je koutek 
na posezení, dvě koupelny a kuchyňka.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bohatého 
bufetu. Možnost večeře v restauraci à la carte 
za poplatek (gourmet, italská a řecká restaurace).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
basketbalové hřiště, plážový volejbal, vodní pólo, 
aerobik, gymnastika, vodní gymnastika, stolní tenis, 
boccia, šipky. Za poplatek: tenis s osvětlením 
a profesionálním trenérem, vodní sporty na pláži, kurzy 
surfování, katamarán, horská kola, putting golf.
ZÁBAVA  Animační program 
během celého dne i večera.
PRO DĚTI  Dopolední i odpolední animační 
program v dětském klubu Flippy (pro děti 
4–12 let), hřiště, několikrát týdně dětské menu, 
minidiskotéka každý večer, hlídání dětí za poplatek 
(na vyžádání), 3 dětské bazény, mini vodní svět 
pro děti, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání několik 
pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby, 
na pokojích LAN nebo WiFi.
PLATEBNÍ KARTY  AMEX, VISA, EC/MC, Maestro.

WELLNESS & SPA
  4 990 Kč: Neptune Slim Special 
(cca 2,5 hodiny) – whirlpool s mořskými  
řasami, zábal z mořských řas, lymfodrenáž

  4 990 Kč: Basic Plus (cca 3,5 hodiny) – 
intenzivní péče o obličej, manikúra (péče o ruce 
a nehty), pedikúra (kompletní péče o nohy)

  7 990 Kč: Ayurveda Special (3 dny,  
cca 1–1,5 hodiny denně) – whirlpool s variací 
olejů, čištění celého těla, ayurvédská masáž  
(cca 50 min.), indická masáž zad, indická masáž 
hlavy a obličeje

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ   DR | DRP | DRSV | DRX | DRSVX 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

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

HHHH | HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 14 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

  Pro náročné klienty

  Hotel umístěný v klidném prostředí

  Přímo u krásné písečné pláže

  Hotel s nabídkou wellness & spa

  Prostorné rodinné pokoje

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.neptune.gr
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Hotel Gaia Palace ccccc
ŘECKO  KOS  MASTICHARI

POLOHA  Moderní hotel v řeckém stylu. 
Letovisko Mastichari s obchůdky, tavernami a bary 
cca 5 km. Hlavní město Kos cca 18 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, společenská 
TV místnost, restaurace, bary, minimarket, trezor,  
vnitřní bazén. Venku 3 bazény, 3 dětské bazény,  
terasa na slunění s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 500 m od hotelu, lehátka 
a slunečníky za poplatek. Bar na pláži za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace, telefon, TV/sat., 
trezor, lednička, balkon nebo terasa. DRX: viz DR, 
moderní zrenovované pokoje. FR: viz DR, 2 oddělené 
místnosti. SU: viz DRX, 2 oddělené místnosti (ložnice 
s manželskou postelí a obývací pokoj s pohovkou, 
velikost 47 m2. VIPP: viz DRX, kombinovaný obývací 
pokoj s kuchyňským koutem, privátní bazén, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky, velikost pokoje 71 m2.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní 
tenis, tenis, basketbal, plážový volejbal, fitness. 
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Animační programy pro děti i dospělé, nákupní 
a zábavní možnosti v okolí hotelu. Aquapark Lido (cca 2 km).
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětské hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Pohyb v areálu hotelu 
přizpůsobený pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby i na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně (07.30–09.30 hod.),  
pozdní snídaně (09.30–10.30 hod.)

  Oběd (13.00–14.30 hod.)
  Večeře (18.30–21.00 hod.)
  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)

  Teplý a studený snack (11.00–16.00 hod.) 
  Káva a čaj, zákusky a sladkosti (16.00–17.00 hod.) 
  Zmrzlina pro děti (11.00–17.00 hod.)

WELLNESS & SPA
 Zdarma: vnitřní bazén, vířivka

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

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi | H

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

HH

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

HHHHi | HHHH | Hhhii | Hhhi | Hhh | HHiii | Hhii | Hhi

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

Hhh | HHii | Hhi | Hh

RODINNÝ POKOJ  .......................................... VIPP 

HHHH | Hhhi | Hhh | HHii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotel se skvělými službami

  Program all inclusive

  V dosahu dlouhé písečné pláže 

  Rodinné pokoje až pro 5 osob

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.gaia-hotels.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

4,0TripAdvisor
680 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. 696–697

POLOHA  Hotelový komplex přímo u jedné z nejhezčích 
pláží ostrova Kos v egejském stylu se skládá z hlavní 
budovy a viladomů. Centrum střediska Mastichari cca 
2,5 km (zastávka linkového autobusu přímo u hotelu).
VYBAVENÍ  Hlavní budova a viladomy. V hlavní  
budově vstupní hala s recepcí, klimatizovaná  
restaurace s výhledem na bazén, bar, minimarket, 
TV místnost, herna, internetový koutek. Taverna u pláže, 
2 bazény, snack bary u bazénu. Osušky za poplatek.
PLÁŽ  Přímo u dlouhé písečné pláže, 
lehátka, slunečníky a osušky za poplatek. 
Bar na pláži za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, trezor  
za poplatek, balkon nebo terasa. DRSS: viz DR,  
strana k moři. DRSV: viz DR, výhled na moře.  
FR: viz DR, 2 místnosti oddělené dveřmi.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis,  
plážový volejbal, šipky. Za poplatek: tenis, kulečník, 
fitness, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační programy, 
řecké večery s živou hudbou.
PRO DĚTI  2 dětské bazény, miniklub a dětské hřiště, 
trampolína, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA.

Hotel Horizon Beach Resort ccccd
ŘECKO  KOS  MASTICHARI

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

HHh | HHi

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

HHhh | HHhi | HHh | HHii

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 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  U dlouhé písečné pláže

  V udržované zahradě

  Prostorné rodinné pokoje

  Vysoký standard služeb

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hbr.gr

3,5TripAdvisor
634 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. 696–697

Hotel Eurovillage Achilleas cccc
ŘECKO  KOS  MASTICHARI

POLOHA  Hotelový komplex v krásné udržované 
zahradě přímo u dlouhé písečné pláže, 1,5 km 
od centra letoviska Mastichari s tavernami 
a obchůdky. Hlavní město Kos 21 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace,  
TV místnost, minimarket, amfiteátr. 
Venku 2 velké bazény, terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, bary u bazénu.
PLÁŽ  Světlá písečná pláž (místy kamenitá plata) přímo 
u hotelu. Lehátka, slunečníky a osušky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička, trezor 
za poplatek, terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.  
DRS: viz DR, zrenovované. FR1: viz DR, 2 místnosti 
oddělené dveřmi. JSM2: viz DRS, koupelna a obývací 
pokoj v přízemí, ložnice v patře, 2× TV/sat., 
2× klimatizace, set na přípravu kávy a čaje, 
terasa a balkon. Ubytování v atypických 
domech ve tvaru „větrného mlýnu“.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
stolní tenis, tenis, minigolf, hřiště na plážový 
volejbal, šipky. Za poplatek: půjčovna kol.
ZÁBAVA  Animační programy, 
discoklub (pouze v hlavní sezoně).
PRO DĚTI  2 dětské bazény, hřiště, animace, miniklub 
(4–11 let), dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a u bazénu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.30–09.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.30 hod.)

  Tematické večeře (18.30–21.30 hod.,  
nutná rezervace)

  Zmrzlina (10.00–18.00 hod.)

  Teplý a studený snack – pizza, sendviče atd. 
(10.00–18.00 hod.)

  Odpolední káva a čaj

  Bar na pláži (červen–září, 10.00–18.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
(10.00–23.00 hod.)

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

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

RODINNÝ POKOJ  ...........................................  FR1 

HHhh | HHhi | Hhh | HHIi

JUNIOR SUITE  .............................................  JSM2 

HHhi | HHh | HHii | Hhi | HH

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 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  U písečné pláže

 Vhodné pro rodiny s dětmi

 Prostorné rodinné pokoje

 Nový typ pokoje

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.eurovillageachilleashotel.com
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4,0TripAdvisor
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DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SUPERIOR

JUNIOR SUITE

JUNIOR SUITE
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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. 696–697

POLOHA  2 minuty chůze od centra 
střediska Mastichari, původní rybářské 
vesničky s malým přístavem, bary, tavernami 
a obchůdky, 21 km od hlavního města Kos.
VYBAVENÍ  V hlavní budově vstupní hala 
s recepcí, minimarket, restaurace, konferenční 
centrum, v udržované zahradě 2–3patrové 
viladomy, bar, 2 bazény, terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky včetně opalovací loučky zdarma.
PLÁŽ  Přímo u hotelu písečná pláž (při vstupu 
do vody místy kameny, možnost využít molo). 
Cca 300 m od hotelu 2 km dlouhá písečná pláž. 
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, trezor za poplatek, telefon, TV/sat., lednička, 
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
DRSVS: viz DRSV, ve vyšším patře s panoramatickým 
výhledem na moře. JS: viz DR, 1 prostornější místnost.  
SU: viz DR, 2 oddělené místnosti, kuchyňský kout 
(mikrovlnná trouba, konvice, nádobí a příbory).
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: plážový volejbal,  
fitness, stolní tenis, tenis (osvětlení za poplatek).  
Za poplatek: kulečník, půjčovna kol.
ZÁBAVA  Lehký denní animační program, 
nákupní a zábavní možnosti v okolí hotelu.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětské hřiště, 
minidisko, dětský klub (sezoně), dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání několik 
pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a v baru u bazénu.
Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Mastichari Bay cccc
ŘECKO  KOS  MASTICHARI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.30–10.15 hod.), 
pozdní kontinentální snídaně (09.30–10.15 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Sušenky, zákusky  
(10.00–12.00 a 15.00–18.00 hod.)

  Čerstvé ovoce  
(11.00–12.00 a 17.00–18.00 hod.)

  Zmrzlina (15.00–17.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)

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

Hh | Hii | Hi | h

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

Hhh | Hhi | Hh | Hii | Hi

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

hHHh | hHhii | Hhhi | Hhh | hHiii | Hhii | 
Hhi | Hh | Hii | Hi

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 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Renovovaný hotel (2018)

  Prostorné suite

  V udržované zahradě

  300 m od centra střediska

  Možnost výběru polopenze  
nebo programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.masticharibayhotel.com
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POLOHA  V klidné lokalitě v udržované zahradě 
3 km od vesničky Mastichari s tavernami 
a obchůdky. Hlavní město Kos cca 20 km.
VYBAVENÍ  104 pokojů, vstupní hala s recepcí, lobby, 
bary, minimarket, bazén s lehátky a slunečníky zdarma, 
dětský bazén, venkovní jacuzzi, terasa na slunění.
PLÁŽ  Dlouhá písečnooblázková pláž (místy 
kamenité podlaží) u hotelu. Lehátka a slunečníky 
na pláži zdarma, osušky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., minilednička, trezor,  
terasa nebo balkon. DRSS: viz DR, strana k moři.  
DRSV: viz DR, výhled na moře. FR: viz DR,  
dvě oddělené místnosti, velikost cca 40 m2.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness 
(základní vybavení), tenis (osvětlení za poplatek), 
stolní tenis, plážový volejbal. Za poplatek: 
vodní sporty na pláži (cca 3 km).
ZÁBAVA  Denní animační program. Aerobik, 
aquaaerobik, sportovní aktivity a hry. Show, 
folklorní večery, živá hudba, taneční večery.
PRO DĚTI  Dětský bazén, programy pro děti.  
Miniklub (4–12 let), dětské hřiště. Dětská postýlka  
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

Hotel Ammos cccc
ŘECKO  KOS  MASTICHARI

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

  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.)

  Sendviče, teplý a studený snack, káva, čaj 
(11.00–12.00 a 16.00–17.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje 
(10.00–23.00 hod.)

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

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

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Na klidném místě v udržované 
zahradě

  3 km od vesničky Mastichari

  Rodinná dovolená

  Prostorná apartmá pro 4 osoby

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.ammosresort.com

NOVINKA

4,0TripAdvisor
199 hodnotících
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POLOHA  Na klidném místě ve svahu v udržované 
zahradě cca 5 km od vesničky Mastichari s obchody 
a tavernami. Bezplatný hotelový bus do Mastichari 
2× denně. Hlavní město Kos cca 26 km.
VYBAVENÍ  3patrové viladomy v zahradě, hlavní 
budova s restaurací, vstupní hala s recepcí (trezor 
za poplatek), restaurace, bar, bazén, dětský bazén, 
terasa na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 500 m od hotelu. Přístup 
ze svahu. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  AP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), obývací 
pokoj kombinovaný s kuchyňským koutem (včetně 
ledničky), oddělená ložnice, TV/sat., klimatizace, 
balkon nebo terasa, velikost cca 55 m2. APGV: viz AP, 
výhled do zahrady. MZ: viz AP, ložnice v patře. 
MZGV: viz MZ, výhled do zahrady.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. Oběd 
a večeře formou výběru ze 2 menu. Možnost dokoupení 
plné penze plus (snídaně, oběd a večeře včetně 
nealkoholických nápojů, piva a vína k hlavnímu jídlu).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness,  
plážový volejbal.
ZÁBAVA  Nákupní a zábavní možnosti 
v centru střediska Mastichari cca 4 km.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách 
a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel The Small Village ccc
ŘECKO  KOS  MASTICHARI

APARTMÁ  ..............................................  AP | APGV 

HHh | HHi | HH | H

MEZONET  .............................................  MZ | MZGV 

HHHHh | HHhhi | HHHH | HHHII | HHHI | 
HHH | HHIII | HHII | HHI | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší hotel s rodinnou atmosférou

  Pro dítě pobyt zdarma

  Prostorné mezonety pro 5 osob

  V udržované subtropické zahradě

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.thesmallvillage.gr

NOVINKA

4,0TripAdvisor
89 hodnotících
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POLOHA  Luxusní resort u přírodní pláže. Centrum 
střediska Tigaki s obchody, restauracemi a tavernami 
cca 5 km, hlavní město ostrova cca 6 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a přilehlé dvoupatrové 
budovy, vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bary, konferenční sály, minimarket, parkovací 
místa. V rozlehlé zahradě 3 bazény, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Hotel leží přímo u přírodní pláže, 
lehátka a slunečníky zdarma, osušky oproti 
kauci. Bar u pláže (pouze v hlavní sezoně).
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, rychlovarná konvice, LCD TV/sat., telefon, 
minibar, trezor, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled 
na moře. DRSP: viz DR, v přízemí, se sdíleným bazénem 
a terasou (cca 5 m od bazénu). FR: viz DR, 2 oddělené 
místnosti, prostornější, 38 m2. SUEX: viz DR,2 oddělené 
místnosti, prostornější, 50 m2.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.  
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
tenisový kurt (osvětlení za poplatek), 
stolní tenis, plážový volejbal, šipky.
ZÁBAVA  Bar u bazénu s živou hudbou, 
denní a večerní animační programy.
PRO DĚTI  2 dětské bazény, miniklub, minidisko, 
dětské hřiště. Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby, LAN na pokojích. 
Za poplatek: internetový koutek v lobby, WiFi na pokoji. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, MC.

Hotel Astir Odysseus ccccc
ŘECKO  KOS  TIGAKI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu, americký bufet a místní 
speciality (07.00–10.30 hod.)

  Pozdní kontinentální snídaně (10.30–11.30 hod.)

  Snack (11.30–12.30, 16.00–18.00  
a 23.00–24.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.), pozdní 
oběd v taverně formou bufetu (do 16.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.), 
možnost večeře v taverně nebo v à la carte 
restauraci u pláže 1× za týden  
(19.00–22.00 hod., nutná rezervace)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje, káva, čaj 
(10.00–24.00 hod.)

  Minibar doplňovaný každý den (voda, nealko, pivo)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: spa centrum s vnitřním bazénem 
zdarma, jacuzzi, sauna, masáže a další služby

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

HHH | Hhi | Hh | HII | HI | H

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

HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh

SUITE  ...........................................................  SUEX 

HHh | HHiii | HHii | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: přírodní u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  10 minut jízdy od centra  
hlavního města 

  Pro náročné klienty

  Přímo u přírodní pláže

  Hotel s nabídkou wellness & spa

  Možnost programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.astirodysseuskos.com
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ŘECKO  KOS  TIGAKI

POLOHA  V severní části ostrova, necelé 4 km 
od známého letoviska Tigaki. Nákupní možnosti, 
restaurace a bary v centru města Kos (cca 6 
km), autobusová zastávka cca 100 m od hotelu 
(spojení s městem Kos). Nejbližší lekárna 
v Tigaki, nemocnice ve městě Kos 6 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a 21 dvoupodlažních 
domů umístěných v udržované zahradě. Hlavní 
budova s recepcí, lobby bar, restaurace, řecká 
taverna, italská restaurace, supermarket, společenská 
místnost, konferenční místnost, dětské hřiště. 
Venku relaxační bazén, bazén s umělými vlnami 
(v určitých intervalech), bazén se skluzavkami 
a tobogany (omezeno výškou), dětský bazén, bar 
u bazénu, terasa na slunění s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci, sprchy, dětské hřiště.
PLÁŽ  Úzká pláž s hrubým pískem, vstup do moře 
oblázkovokamenitý. Doporučujeme boty do vody. Lehátka 
a slunečníky zdarma na terase nad pláží. Cca 10 minut 
chůze od hotelu dlouhá písečná pláž s pozvolným 
vstupem do vody s lehátky a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, TV/sat.,  
DVD přehrávač, minilednička (po příjezdu láhev vody 
zdarma), trezor za poplatek, balkon nebo terasa, 
velikost pokoje 21 m2. DRSS: viz DR, boční výhled 
na moře. FR1: viz DR, 1 oddělená ložnice, v ložnici 
klimatizace, velikost pokoje 30 m2. FR1SS: viz FR1, 
boční výhled na moře. FR2: viz DR, 2 oddělené ložnice, 
velikost pokoje 40 m2. FR2SS: viz FR2, boční výhled 
na moře. Dětská postýlka zdarma (na vyžádání)
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive. no Možnost bezlepkové stravy.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, 
basketbal, volejbal, pétangue, minifotbal, fitness. 
Za poplatek: biliár, půjčovna kol, masáže.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)

INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.  
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Pozdní snídaně (10.00–11.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.), 
u mužů se vyžadují dlouhé kalhoty

  Řecká restaurace (18.30–21.30 hod.,  
1× za pobyt, rezervace nutná) 

  Italská restaurace  
(18.30–21.30 hod., rezervace nutná)

  Odpolední snack, káva, čaj (16.00–18.00 hod.)

  Zmrzlina (10.00–23.00 hod.)

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

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

HHi | HH | H

RODINNÝ POKOJ  ...............................  FR1 | FR1SS 

Hhhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh

RODINNÝ POKOJ  ...............................  FR2 | FR2SS 

Hhhhi | Hhhh | Hhhii | Hhhi | Hhh 
| Hhiii | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 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

  Klidné místo

  Prostorné pokoje

  Kvalitní program all inclusive

  Aquapark v rámci hotelu

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže

Hotel Funtazie klub LABRANDA Marine Aquapark Resort cccc

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kipriotis.gr/en/
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PLÁŽ 10 MINUT OD HOTELU

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ (DR)
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PROMO POKOJE

POLOHA  Klidné prostředí v udržované rozlehlé 
zahradě asi 2 km od centra střediska Tigaki 
s bary a obchody a 10 km od města Kos.
VYBAVENÍ  Restaurace, TV místnost, bary, minimarket. 
Venku 2 bazény včetně jacuzzi, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek. 
PLÁŽ  Přírodní pláž cca 350 m od hotelu. 
Hlavní pláž v Tigaki cca 800 m, lehátka, 
slunečníky a osušky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, centrální klimatizace 
zdarma (1. 6. – 15. 9., v určených hodinách),TV/sat., 
minilednička, telefon, trezor za poplatek, balkon nebo 
terasa. DRP: viz DR, méně výhodná poloha. AP: viz DR, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a oddělená 
ložnice, individuální klimatizace po celou sezonu.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenisový kurt, 
stolní tenis, minigolf, volejbalové hřiště, fitness.
ZÁBAVA  Animační programy, 
příležitostně řecké večery, disko.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětské hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Corali cccc
ŘECKO  KOS  TIGAKI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně (07.00–09.30 hod.)

  Lehký oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.) 

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–23.00 hod.) 

  Odpolední káva, čaj s pečivem nebo sladkosti 

  Zmrzlina (16.00–17.00 hod.)

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

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

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

HH

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHHHi | HHHH | HHhii | HHH | Hhiii | HHII | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: přírodní cca 350 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výborný poměr kvality a ceny

  Klidné prostředí – hotel umístěný 
v rozlehlé udržované zahradě

  Možnost výběru stravy z polopenze 
a all inclusive

  Prostorná apartmá až pro 5 osob

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.coralikos.com

APARTMÁ

3,5TripAdvisor
163 hodnotících



315

K
O

S

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA  V klidné oblasti, centrum střediska 
s obchůdky, bary a tavernami cca 900 m, 
město Kos je vzdáleno cca 12 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace 
s terasou, bar, společenská místnost s TV, snack 
bar a minimarket. V zahradě 2 bazény, 2 dětská 
brouzdaliště, bar u bazénu a terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma, jacuzzi.
PLÁŽ  Známá písečná pláž Tigaki je 
vzdálena cca 900 m, lehátka a slunečníky 
za poplatek. Pravidelná doprava hotelovým 
busem zdarma 4× denně (mimo neděle).
POKOJ  ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace za poplatek, trezor za poplatek,  
telefon, malý kuchyňský kout, TV/sat., balkon  
nebo terasa. AP: viz ST, oddělená ložnice.  
MZ: viz ST, opticky oddělené patro s dalšími lůžky.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness,  
basketbal, šipky, vodní pólo, jacuzzi. 
Za poplatek: tenis, půjčovna kol, biliár.
ZÁBAVA  Folklorní večery, bingo, herna.
PRO DĚTI  2 dětská brouzdaliště, 
dětské hřiště, skluzavka do vody. Dětská 
postýlka za poplatek (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání  
2 pokoje pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Ilios Hotel & Farming cccc
ŘECKO  KOS  TIGAKI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.30–09.30 hod.)

 Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.) 

 Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.) 

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)

  Káva, čaj a zákusek, lehký snack 
(16.00–17.00 hod.)

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

HHH | Hhi | Hh | H

APARTMÁ  ........................................................  AP 

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

MEZONET  ........................................................  MZ 

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

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 900 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Rodinný hotel s typickou řeckou 
pohostinností

  Až pro 3 děti pobyt zdarma

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Hotel po částečné renovaci

  Nově v kategorii cccc

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.ilioshotel.com

APARTMÁ

3,5TripAdvisor
267 hodnotících
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POLOHA  Na klidném místě v udržované zahradě, 
centrum Tigaki s obchůdky, bary a restauracemi cca 300 m, 
hlavní město Kos cca 14 km (dobré autobusové spojení).
VYBAVENÍ  Hlavní budova a přilehlé dvoupatrové 
budovy, recepce, TV místnost, bar, restaurace 
s terasou, zahrada, 2 bazény, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu. 
PLÁŽ  Písečná pláž cca 300 m, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), individuální 
klimatizace, minilednička za poplatek, TV/sat., balkon 
nebo terasa. DRS: viz DR, zrenovované. FR: viz DR, 
2 oddělené místnosti. FRS: viz FR, zrenovované.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: minibasketbal, 
volejbal, minifotbal. 
ZÁBAVA  Animační programy.
PRO DĚTI  Dětské hřiště a miniklub, minidisko. 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Gaia Village cccd
ŘECKO  KOS  TIGAKI

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

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.30 hod.) 

  Nealkoholické a alkoholické nápoje (pivo, víno, 
brandy, ouzo) místní výroby (10.00–23.00 hod.)

  Lehké občerstvení (11.00–12.30  
a 15.00–18.00 hod.)

  Káva, čaj (10.00–21.00 hod.)

  Zmrzlina (11.00–17.00 hod.)

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

HHH | Hhi | HH | HII | HI | H

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

HH

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

HHHHh | HHHHi | HHHH | HHhii | HHhi | 
HHH | Hhiii | HHII | HHI

RODINNÝ POKOJ  ........................................... FRS 

HHHH | HHhi | HHH | Hhii | HHI | HH

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

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  200 m od centra s bary, obchody 
a restauracemi

  V dosahu jedné z nejkrásnějších 
písečných pláží ostrova

  Cenově výhodná nabídka

  Prostorné rodinné pokoje

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.gaia-hotels.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

4,0TripAdvisor
522 hodnotících
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POLOHA  Renovovaný menší hotel, 56 pokojů, 
na klidném místě v udržované zahradě, centrum Tigaki 
s obchůdky, bary a restauracemi cca 300 m, hlavní 
město Kos cca 14 km (dobré autobusové spojení).
VYBAVENÍ  Recepce (možnost pronájmu trezoru 
za poplatek), restaurace, bar, bar u bazénu. V zahradě 
bazén s lehátky a slunečníky zdarma. Možnost využít 
vybavení sousedního sesterského hotelu Gaia Village.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 300 m od hotelu. 
Lehátka, slunečníky a osušky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace, TV/sat., 
telefon, minilednička, balkon nebo terasa. 
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, 
v Gaia Village hřiště na minifotbal, volejbal, 
minibasketbal. Za poplatek: biliár.
ZVLÁŠTNOSTI  Hotel pouze pro dospělé 
osoby nad 18 let.
ZÁBAVA  Možnost nákupů a zábavy 300 m 
od hotelu. Animační programy v hotelu Gaia Village.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Gaia in Style cccd
ŘECKO  KOS  TIGAKI

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

  Oběd formou bufetu (13.00–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.)

  Snack (10.00–18.00 hod.)

  Káva a čaj (16.00–17.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

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

HH

H dospělá osoba od 18 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pouze pro dospělé osoby

  V dosahu jedné z nejkrásnějších 
pláží ostrova

  300 m od centra s tavernami, 
restauracemi a obchody

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.gaia-hotels.com

18+
4,5TripAdvisor

72 hodnotících
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POLOHA  Hotel leží cca 200 m od centra střediska 
Tigaki s mnoha tavernami, bary a obchody. Hlavní město 
ostrova cca 10 km, autobusová zastávka cca 100 m.
VYBAVENÍ  36 pokojů ve dvoupatrové budově 
v udržované zahradě, vstupní hala s recepcí, 
restaurace, bar. Venku bazén, terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, snack bar u bazénu.
PLÁŽ  Světlá písečná pláž v Tigaki 
s pozvolným vstupem do moře cca 450 m, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace 
za poplatek, TV/sat., minilednička, terasa nebo 
balkon. FR: viz DR, jedna prostornější místnost.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: stolní tenis,  
biliár, půjčovna kol.
ZÁBAVA  Nákupní a zábavní možnosti 
v centru střediska Tigaki (200 m).
PRO DĚTI  Brouzdaliště, dětské hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

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

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

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

HHHH | HHHi | HHh | HHII

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

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V dosahu dlouhé bílé písečné pláže

  200 m od centra střediska

  Pro dítě pobyt zdarma

  Cenově výhodná nabídka

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.villaandrewshotel.com

Hotel Villa Andrews ccc
ŘECKO  KOS  TIGAKI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou kontinentálního bufetu 
(07.30–09.30 hod.)

  Oběd formou lehkého bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.)

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–22.00 hod.)

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

3,0TripAdvisor
83 hodnotících
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POLOHA  Výhodná poloha v blízkosti centra, 
nákupní možnosti, restaurace, bary a taverny, 
autobusová zastávka cca 50 m. Hlavní město Kos 
11 km (autobusová zastávka cca 50 m od hotelu).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, trezor za poplatek, 
restaurace na podávání snídaní, 2 bary, venkovní bazén 
s oddělenou dětskou částí. Lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  200 m od písečné pláže, sprchy/WC. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, lednička, trezor za poplatek, 
TV/sat. a balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis.  
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Nákupy a noční život ve městě Kos  
(cca 11 km) nebo přímo v Tigaki.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětské hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, MC.

Hotel Tropical Sol ccc
ŘECKO  KOS  TIGAKI

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

HHh | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V udržované zahradě

  V blízkosti oblíbeného centra 
střediska Tigaki

  V dosahu dlouhé písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.tropicalsol.gh

NOVINKA

4,0TripAdvisor
154 hodnotících
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Hotel Grecotel Kos Imperial Thalasso ccccc
ŘECKO  KOS  PSALIDI

POLOHA  Grecotel Kos Imperial v subtropické 
zahradě v letovisku Psalidi, cca 4 kilometry od hlavního 
města Kos s přístavem, tavernami a obchůdky. 
Pravidelné autobusové spojení nebo cyklostezka.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, terasy 
s příjemným posezením uprostřed vodních lagun, 
hlavní restaurace, bary, gourmet restaurace à la 
carte, taverna, rybí restaurace na pláži, TV místnost, 
herna, minimarket. V zahradě 6 bazénů s mořskou 
vodou, z toho 1 s vodopádem a línou řekou, dětské 
brouzdaliště a dětský bazén (sladkovodní), 2 vnitřní 
bazény, z toho jeden s mořskou vodou, oba s možností 
vyhřívání. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž přímo u hotelu (při 
vstupu do vody místy kameny). Lehátka a slunečníky 
zdarma. K dispozici převlékárny a sprchy.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, balkon nebo 
terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. FR: viz DR,  
2 oddělené místnosti dveřmi, v hlavní budově, 50 m2.  
FRBG: viz FR, ve viladomech v zahradě, 52 m2.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: aerobik,  
plážový volejbal, stolní tenis, vodní pólo.  
Za poplatek: 2 tenisové kurty, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Bohatý denní i večerní program –  
aquaaerobik, jogging, show, disko.
PRO DĚTI  Dětské hřiště, líná řeka, dětské kluby 
(15. 6. – 15. 9.). Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

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

HHH | HHi | HH | H

RODINNÝ POKOJ  ..................................  FR | FRBG 

Hhii

H dospělá osoba i dítě do 14 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

  Prestižní hotelový řetězec Grecotel

  Bazény se slanou vodu, líná řeka

  V krásné zahradě s exotickými 
lagunami

  Relaxace a luxus

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kosimperial.com

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

  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Večeře pro děti (18.30–19.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Tematické večeře

  Káva, čaj, nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje a koktejly, zmrzlina,  
palačinky a sušenky v taverně a plážovém  
baru (10.30–18.00 hod.)

  Saláty, dezerty a ovoce v taverně  
(12.30–14.30 hod.)

  Dopolední a odpolední snack formou bufetu 
(11.00–12.15 a 16.30–18.00 hod.) 

  Dětský koutek – pizza, burgery, jogurty,  
ovoce atd. (11.00–17.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
(10.00–23.00 hod.)

  Půlnoční snack v lobby baru (23.30–24.00 hod.) 

WELLNESS & SPA
  Vstup od 18 let

  Zdarma: vnitřní bazén

  Za poplatek: různé procedury
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4,5TripAdvisor
1 197 hodnotících
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Kipriotis Panorama Hotel & Suites ccccc
ŘECKO  KOS  PSALIDI

POLOHA  Moderní hotel v blízkosti hlavního města 
Kos (cca 3 km) s krásným přístavem, spoustou 
obchodů, restaurací a taveren. V blízkosti hotelu bary 
a restaurace, nákupní možnosti pak cca 300 m.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
taverna, bary včetně baru na pláži, minimarket, 
konferenční prostory, výtahy. V zahradě 
2 venkovní bazény, terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Oblázková pláž cca 200 m přes místní 
komunikaci (možnost využít hotelový bus). V části 
u lehátek písečná pláž. Bar na pláži (pouze nealkoholické 
nápoje). Lehátka a slunečníky za poplatek, pro 
klienty s programem ultra all inclusive zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace, TV/sat., 
minilednička, trezor za poplatek, telefon, balkon  
nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.  
JS/JSSV: viz DR/DRSV, 1 prostornější místnost, přistýlky 
(pohovka). SUSV: viz DRSV, oddělený obývací pokoj, 
přistýlky (pohovka). DRS/DRSVS/JSS/JSSVS/SUSVS: 
viz DR/DRSV/JS/JSSV/SUSV, superior, moderní 
zrenovované pokoje.
STRAVOVÁNÍ  Viz program ultra all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness (600 m2)  
s prémiovým vybavením, tenis (osvětlení za poplatek).
ZÁBAVA  Animační programy, živá hudba.
PRO DĚTI  Dětský bazén, miniklub. Ve vedlejším 
hotelu Kipriotis Aqualand (300 m) možnost 
za poplatek využít 6 vodních toboganů, dětský 
bazén se skluzavkami pro nejmenší, amfiteátr.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA 
ALL INCLUSIVE

  Kontinentální snídaně  
(06.30–07.30 a 10.30–11.30 hod.)

  Snídaně formou bufetu (07.30–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)  
nebo v některé z à la carte restaurací

  Dopolední a odpolední snack (11.00–16.00 hod.)

  Odpolední káva a čaj (16.00–18.00 hod.)

  Půlnoční snack (22.00–24.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní  
a zahraniční výroby (24 hodin denně)

  Zmrzlina (10.00–19.00 hod.)

  Bar na pláži (nealkoholické nápoje)

  Trezor

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: spa včetně všech lázeňských 
procedur a vnitřního bazénu (nevyhřívaný, 
v provozu pouze v květnu a říjnu)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ....  DR | DRSV | DRS | DRSVS 

HH | Hi | H

JUNIOR SUITE  ....................  JS | JSSV | JSS | JSSVS 

HHhh | HHhi | Hhii | Hhh | Hhi | Hh

SUITE  ...............................................  SUSV | SUSVS 

HHhi | Hhii | Hhh | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: oblázková cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti obchodů, restaurací 
a možností zábavy 

  Hotel s nabídkou wellness & spa

  Cenově výhodná nabídka

  Bohatý program ultra all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kipriotis.gr
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TOBOGAN V SESTERSKÉM HOTELU

TOBOGAN V SESTERSKÉM HOTELU

4,0TripAdvisor
1 477 hodnotících
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POLOHA  V udržované zahradě na klidném místě 
ve středisku Psalidi, hlavní město Kos cca 7 km. 
V dosahu hotelu (600 m) obchůdky a taverny.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, minimarket, 
venkovní bazén, dětské brouzdaliště, terasa 
na slunění, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ  Oblázková pláž cca 650 m od hotelu. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., klimatizace, trezor za poplatek, minilednička,  
set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa.  
DRSV: viz DR, strana k moři. DRSP: viz DR, 
sdílený bazén. FR: viz DR, 2 místnosti oddělené 
zatahovacími dveřmi. FRSP: viz FR, sdílený bazén.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, šipky.
ZÁBAVA  2× týdně živá hudba.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Harmony Crest Resort cccc
ŘECKO  KOS  PSALIDI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.30–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–22.00 hod.)

  Snack v baru u bazénu  
(10.30–12.30 a 15.00–19.00 hod.)

  Odpolední káva a čaj (16.00–17.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.30–23.00 hod.)

  1× za pobyt italská à la carte restaurace 
(19.30–23.00 hod.) 

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

HH | HII | HI | H

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSP 

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

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: oblázková cca 650 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pokoje se sdíleným bazénem

  Plně renovovaný hotel

  V dosahu hlavního města Kos

  Prostorné rodinné pokoje

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

NOVINKA

VIZUALIZACE

VIZUALIZACE

VIZUALIZACE

VIZUALIZACE

4,5TripAdvisor
34 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. 696–697

POLOHA  V oblasti Psalidi na okraji hlavního 
města, pouhé 2,5 km od jeho centra. V centru 
města taverny, obchody, bary a přístav.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
minimarket, konferenční místnost, taverna u bazénu, 
bary, 2 bazény, vířivka, dětský bazén, terasa 
na slunění, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma. 
PLÁŽ  Cca 150 m od malé písečnooblázkové pláže 
(při vstupu do vody oblázky), přes místní komunikaci. 
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., minibar, telefon, balkon 
nebo terasa. DRX: viz DR, moderní, renovované, 
set na přípravu kávy a čaje, trezor. FR: viz DR, 
prostornější, 1 místnost opticky rozdělena na 2 části.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, 
vodní pólo, hřiště na minifotbal, plážový volejbal. 
Za poplatek: minigolf, tenis.
ZÁBAVA  Nákupní a zábavní možnosti v blízkém 
centru hlavního města Kos (2,5 km).
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětské hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Platanista cccc
ŘECKO  KOS  PSALIDI

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: turecké lázně, sauna, jacuzzi 

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

HHi | HH | H

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

HHh | HHi | HH

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

HHHI | HHii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pouhé 2 km od hlavního města Kos

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.platanista.gr

4,5TripAdvisor
1 057 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. 696–697

POLOHA  V klidném prostředí střediska 
Psalidi, cca 1,8 km od centra hlavního města 
Kos s tavernami, obchody a přístavem.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace 
pro podávání snídaní, bar, bazén, dětský bazén, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 150 m od hotelu. 
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
POKOJ  DRS: koupelna/WC, klimatizace, TV/sat.,  
minilednička, trezor, balkon nebo terasa. AP: viz DRS, 
obývací pokoj kombinovaný s kuchyňským koutem 
(základní vybavení), oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Bez stravování. Možnost 
dokoupení snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: tenis,  
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Ve městě Kos (1,8 km) památky, 
přístav, taverny, bary a obchody.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, dětská 
postýlka zdarma na vyžádání.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

Hotel Alexandra Beach cccc
ŘECKO  KOS  PSALIDI

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

APARTMÁ  ........................................................  AP 

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

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výborná dostupnost  
hlavního města Kos

  V okolí taverny a bary

  Prostorná apartmá

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.alexandra-beach.gr

NOVINKA

4,5TripAdvisor
913 hodnotících

APARTMÁ
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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. 696–697

POLOHA  Luxusní hotel v jedné z atraktivních 
částí ostrova v oblasti Lambi. Cca 5 km 
od hlavního města Kos s historickým centrem, 
přístavem a mnoha tavernami a obchody.
VYBAVENÍ  V zahradě 2 patrové viladomy, 
vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace s terasou, 
bary včetně baru na pláži, minimarket, obchod se 
suvenýry, butik, bazén s jacuzzi, terasa na slunění, 
lehátka a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž pouze přes místní  
komunikaci. Lehátka a slunečníky zdarma, osušky 
oproti kauci.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župan), klimatizace, TV/sat., minilednička, trezor, 
balkon nebo terasa. DRSP: viz DR, sdílený bazén, 
terasa. SUPP: viz DR, 2 místnosti (obývací pokoj 
a ložnice), privátní bazén (cca 26 m2), terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis (osvětlení 
za poplatek), fitness. Za poplatek: půjčovna kol.
ZÁBAVA  Živá hudba & DJ. Ve městě Kos (5 km)  
památky, přístav, taverny, bary a obchody.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Diamond Deluxe ccccc
ŘECKO  KOS  LAMBI

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: vnitřní bazén (09.00–19.00 hod.), 
sauna, hammam, jacuzzi, kadeřnictví, manikúra 
a pedikúra, pilates 

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

HH | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSP 

HHh | HH

SUITE  ...........................................................  SUPP 

HHh | HH

H dospělá osoba od 16 let

Pláž: písečnooblázková cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pouze pro dospělé osoby

  Pokoje se sdíleným a privátním 
bazénem

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.diamondhotel.gr

NOVINKA

Pouze pro dospělé osoby

16+
4,5TripAdvisor

1 473 hodnotících

SUITE S PRIVÁTNÍM BAZÉNEM



328

K
O

S

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA  Na okraji hlavního města, 
pouhé 2,5 km od jeho centra.
VYBAVENÍ  Boutique hotel (2012), vstupní 
hala s recepcí, restaurace, bar, venkovní bazén, 
terasa na slunění, módní butik, salon krásy. 
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ  Dlouhá písečnooblázková pláž pouze přes místní 
komunikaci. Lehátka a slunečníky na pláži zdarma.
POKOJ  DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župan), klimatizace, TV/sat., minibar, trezor, set 
na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa, strana 
k moři, velikost pokoje cca 30 m2. DRSV: viz DRSS, 
výhled na moře. SUPP: viz DRSS, vnitřní prostor 
cca 25 m2, terasa 8 m2 a privátní bazén. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: u sesterského 
hotelu (5 minut chůze) tenis, volejbal a fotbal. 
ZVLÁŠTNOSTI  Člen skupiny malých luxusních hotelů.
ZÁBAVA  Nákupní a zábavní možnosti v blízkém 
centru hlavního města Kos (2,5 km).
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání několik 
pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty. 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Aqua Blu Boutique Hotel & Spa ccccc
ŘECKO  KOS  LAMBI

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén, fitness 

  Za poplatek: relaxační masáže, turecké lázně, 
kadeřnictví 

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

HH | H

SUITE  ...........................................................  SUPP 

HH

H dospělá osoba od 18 let

Pláž: písečnooblázková cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 65 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Člen skupiny malých luxusních 
hotelů

  Minimalistický styl

  Pokoje s privátním bazénem

  Pouze pro dospělé osoby

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.aquabluhotel.gr

18+
4,5TripAdvisor

791 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. 696–697

POLOHA  Na okraji hlavního města 
ostrova pouhé 2 km od jeho centra.
VYBAVENÍ  Hlavní a několik vedlejších budov 
(bungalovů, viladomů) v subtropické zahradě,  
vstupní hala s recepcí, výtahy, 2 restaurace, 
bary, taverna. Venku 2 bazény, terasy 
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Dlouhá písečnooblázková pláž přímo 
u hotelu, lehátka, slunečníky a osušky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace (mimo 15. 6. – 15. 9. za poplatek), 
TV/sat., lednička, telefon, balkon nebo terasa.  
DRSV: viz DR, výhled na moře. FR: viz DR, 2 oddělené 
místnosti (obývací pokoj a ložnice), 32 m2.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: plážový volejbal.
Za poplatek: tenis, stolní tenis, kulečník a vodní sporty.
ZÁBAVA  Animační programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště. 
Dětská postýlka za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc) 
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.

Hotel Atlantis cccc
ŘECKO  KOS  LAMBI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–9.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.) 

  Večeře formou bufetu v hlavní restauraci nebo 
v tematické restauraci u bazénu (řecká, italská, 
BBQ, nutná rezervace, 19.00–21.30 hod.) 

  Snack bar u bazénu (10.00–16.30 hod.) –  
lehké občerstvení typu sendvič, pizza,  
zmrzlina, sladkosti

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

HHHH | HHhi | Hhii

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 65 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V krásné vzrostlé zahradě  
přímo u pláže

  Pouhé 2 km od centra  
hlavního města

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.atlantishotel-kos.com

4,0TripAdvisor
948 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. 696–697

POLOHA  Poblíž města Kos, nákupní možnosti cca 1,5 km.
VYBAVENÍ  Hotel v moderním stylu situovaný 
v rozlehlé zahradě. Hlavní budova a 6 vedlejších 
dvoupodlažních budov, 3 dependance, vstupní hala 
s recepcí, restaurace, několik barů, minimarket, 
konferenční sál, kadeřnictví, vnitřní bazén, jacuzzi. 
V zahradě bazén, dětský bazén, terasa na slunění 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, bar 
u bazénu. Moderní hotelový aquapark.
PLÁŽ  Privátní písečná pláž cca 70 m od hlavní budovy 
hotelu, osušky zdarma, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), individuální 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, minilednička, 
rychlovarná konvice, balkon nebo terasa. DRP: viz DR, 
v dependanci cca 200 m od komplexu. DRPV: viz DR, 
výhled na bazén. DRSV: viz DR, výhled na moře.  
FR: viz DR, oddělená ložnice, 2× TV/sat., 43 m2.  
JS: viz DR, 1 prostornější místnost s obývací částí.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, 
atletický park – hřiště na volejbal, tenisové kurty 
(osvětlení za poplatek), hřiště na minifotbal, minigolf.
ZVLÁŠTNOSTI  Aquapark přímo v hotelu 
(cca 500 m od recepce) zdarma pro hotelové hosty – 
1 bazén pro dospělé a 1 oddělený bazén pro děti, 
líná řeka s aquahřištěm uprostřed, 4 velké tobogany 
„pro dospělé“ jako kamikadze atd. Upozornění: 
vstup na tobogany „pro dospělé“ je podmíněn 
výškou min. 120 cm nebo věkem min. 10 let.
ZÁBAVA  Mezinárodní animační tým, denní 
a večerní animační programy. Občasné taneční 
večery, řecké večery a živá hudba.
PRO DĚTI  Dětské bazény (200 m2), dětské 
hřiště, skluzavky do vody, pirátská loď v bazénu, 
líná řeka. Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání 
několik pokojů pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v některých 
částech resortu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Blue Lagoon Resort & Aquapark ccccc
ŘECKO  KOS  KOS – LAMBI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.) 

  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–12.00 hod.) 

  Oběd formou bufetu (12.00–14.30 hod.) 

  Večeře formou bufetu (18.30–22.00 hod.) 

  Večeře v řecké taverně  
(18.30–22.00 hod., nutná rezervace) 

  Večeře v italské restauraci (19.00–22.00 hod., 
nutná rezervace, víno není v ceně, kromě 2 dnů 
v týdnu určena pouze pro dospělé) 

  Večeře v restauraci Mesogeios Pool Restaurant  
(18.30–22.00 hod., nutná rezervace) 

  Čínská à la carte restaurace (18.30–22.00 hod., 
nutná rezervace, nápoje za poplatek) 

  Občerstvení během dne 

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–24.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní bazén, pára, jacuzzi, fitness, 
sauny (pouze pro osoby starší 16 let)

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

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

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

HHHii | Hhhi | Hhiii | Hhii

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

HHh | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 70 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotelový aquapark zdarma

  Možnost ubytovat až 3 děti

  V blízkosti písečné pláže

  V blízkosti hlavního města

  Široký výběr ubytování

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bluelagoonresort.gr

Transfer z letiště: cca 65 minut
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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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

RODINNÝ POKOJ

Aquapark

otevřený denně 10.00–18.00 hod.

4,0TripAdvisor
3 135 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. 696–697

Hotel Aeolos Beach cccc
ŘECKO  KOS  KOS – LAMBI

POLOHA  Přibližně 5 km od hlavního města Kos, kde 
se nacházejí nákupní, zábavní a kulturní možnosti.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, bar, taverna, 
restaurace, sauna, velký venkovní bazén, separátní 
bazén pouze pro klienty ubytované v pokojích DRPRE, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, 
bar u bazénu, dětské brouzdaliště a jacuzzi.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž přímo u hotelu, lehátka 
a slunečníky na trávníku zdarma, osušky oproti kauci.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
centrální klimatizace (červen–září, 10 hodin denně),  
rádio, TV/sat., trezor za poplatek, minilednička 
za poplatek, telefon, balkon nebo terasa, v hlavní 
budově. DRSV: viz DR, výhled na moře. DRPRE: viz DR, 
nové pokoje (2018), výhled na moře, pouze pro děti 
od 7 let. Separátní bazén pouze pro klienty ubytované 
v pokojích DRPRE. BG: viz DR, v bungalovech 
(viladomech). BGSS: viz BG, strana k moři. BGSV: viz BG, 
výhled na moře. BGSSS: viz BGSS, prostornější, strana 
k moři. BGSVS: viz BGSV, prostornější, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.  
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, squash,  
stolní tenis (vše oproti kauci). Hřiště na volejbal a fotbal, 
fitness. Za poplatek: minigolf, kulečník, sauna, 
půjčovna kol.
ZÁBAVA  Pravidelné zábavné programy.
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště, hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání několik 
pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.30–09.30 hod.)

  Lehký oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.),  
2× týdně tematické večeře

  Zmrzlina (15.00–17.00 hod.)

  Káva a čaj v baru

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(víno, pivo, ouzo; 10.00–22.30 hod.)

  Lehký snack během dne

  Minigolf oproti kauci

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

Hh | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRPRE 

Hhh | Hhi* | Hh

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

HHH | Hhi | Hh

BUNGALOV  .......................................  BGSS | BGSV 

HH

BUNGALOV  .................................... BGSSS | BGSVS 

HHH | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let 

*i dítě od 7 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 65 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Možností výběru polopenze  
nebo programu all inclusive

  Hotel se stálou klientelou

  Až pro 2 děti pobyt zdarma

  V klidném prostředí

  Přímo u dlouhé pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.aeolosbeach.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. 696–697

4,0TripAdvisor
637 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. 696–697

POLOHA  Centrum hlavního města ostrova 
Kos je vzdáleno cca 1,5 km, zastávka nedaleko 
hotelu, v blízkosti hotelu bary, taverny, obchůdky, 
supermarket. Sesterský hotel Apollon cca 100 m.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, TV místnost, 
bazén s terasou na slunění s lehátky a slunečníky 
zdarma, venkovní sprchy. Bar s terasou, bar u bazénu. 
Hlavní restaurace s terasou v hotelu Apollon (100 m).
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 200 m 
od hotelu (přes místní komunikaci). Lehátka, 
slunečníky a osušky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, minilednička, TV/sat., trezor za poplatek, 
balkon nebo terasa, velikost cca 21 m2. SU: viz DR, 
2 místnosti oddělené dveřmi (ložnice a obývací 
pokoj s pohovkou), velikost cca 27 m2.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, basketbalové 
hřiště v sousedním hotelu Apollon. Za poplatek: biliár, 
vodní sporty na pláž, půjčovna kol.
ZVLÁŠTNOSTI  Klienti mohou využívat 
služeb sesterského hotelu Apollon.
ZÁBAVA  Lehký animační program (vodní hry, 
aerobik), živá hudba (3× týdně), řecký večer 
v sesterském hotelu Apollon. Noční život a zábava 
v nedalekém hlavním městě Kos (1,5 km).
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, 
minidisko v sesterském hotelu Apollon. 
Dětská postýlka (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání několik 
pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Apollon Windmill cccc
ŘECKO  KOS  LAMBI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Rozšířená kontinentální snídaně formou bufetu 
přímo v hotelu (07.30–10.00 hod.)

  Snídaně formou bufetu (07.30–10.00 hod.) 
v hotelu Apollon

  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.) 
 v hotelu Apollon

  Večeře formou bufetu (18.30–21.00 hod.) 
v hotelu Apollon

  Italská à la carte restaurace přímo v hotelu 
(nutná rezervace)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

  Snack, zmrzlina (11.00–19.00 hod.)  
v baru Apollon Windmill

  Káva, čaj a zákusky (16.00–17.00 hod.)  
v baru Apollon Windmill

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

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

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 65 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nový hotel z roku 2018

  Moderní pokoje

  V blízkosti hlavního města

  Sesterský hotel hotelu Apollon

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.apollonhotels.gr

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. 696–697

4,5TripAdvisor
12 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. 696–697

POLOHA  Centrum hlavního města ostrova Kos 
vzdáleno cca 1,5 km, zastávka nedaleko hotelu, 
v blízkosti hotelu bary, obchůdky, supermarket a taverny.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí (možnost 
pronájmu trezorů), restaurace, několik barů, TV koutek 
v lobby baru. Venku bazén s oddělenou částí pro děti, 
terasa na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž s malými jemnými 
oblázky cca 250 m (přes místní komunikaci), 
lehátka, slunečníky a osušky za poplatek. 
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace (1. 6. – 30. 9.), telefon, TV/sat., 
minilednička, balkon nebo terasa. DRX: viz DR, 
zrenovované. FR: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: basketbal, 
šipky. Za poplatek: tenisový kurt a kulečník, 
půjčovna kol v blízkosti, nabídka vodních 
sportů cca 800 m od hotelové pláže.
ZÁBAVA  3× týdně zábavný program, noční život 
a zábava v nedalekém hlavním městě Kos (1,5 km).
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Apollon cccc
ŘECKO  KOS  KOS – LAMBI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.30–10.00 hod.)
  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)
  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.) 
  Lehký snack během dne 
(sendviče, pizza, croissanty, zmrzlina) 

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

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

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

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

HH

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

HHHH | HHHi | HHH | HHII

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 250 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 65 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Ve vzrostlé palmové zahradě

  V blízkosti hlavního města ostrova

  Rodinné pokoje

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.apollonhotels.gr

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. 696–697

4,0TripAdvisor
308 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ DELUXE
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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. 696–697

POLOHA  Komplex menších 2patrových budov 
v udržované subtropické zahradě na klidném místě, 
1,5 km od hlavního města Kos s přístavem, obchody, 
tavernami a bary. Zastávka autobusu 50 m od hotelu.
VYBAVENÍ  V hlavní budově vstupní hala 
s recepcí, restaurace, jacuzzi na střeše, bazén, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 600 m (při vstupu 
oblázky). Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., lednička za poplatek 
(na vyžádání), telefon, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, 
tenis, fitness, cyklostezka z Lambi k přístavu 
v hlavním městě Kos. Za poplatek: biliár.
ZÁBAVA  Nákupní a zábavní možnosti v blízkém 
centru hlavního města Kos (1,5 km).
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětské 
hřiště, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

Hotel Gaia Garden ccc
ŘECKO  KOS  LAMBI

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

  Oběd formou bufetu (13.00–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.) 

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)

  Lehké občerstvení během dne

  Teplý a studený snack (11.00–13.00 hod.)

  Zmrzlina pro děti (10.00–18.00 hod.)

  Odpolední káva a čaj (17.00–18.00 hod.)

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

HHH | 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 65 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka

  Pro dítě pobyt zdarma

  Hotel s programem all inclusive

  Pouhých 1,5 km od hlavního města

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.gaia-hotels.com

4,0TripAdvisor
710 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. 696–697

POLOHA  Na klidném místě cca 900 m 
od centra hlavního města Kos s historickým 
centrem, přístavem, tavernami a obchody.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a 4 přilehlé 
budovy v zahradě. Recepce, lobby, TV místnost, 
restaurace, bary, bazén, terasa na slunění.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 700 m 
od hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan), 
klimatizace, TV/sat., minibar za poplatek, trezor,  
set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa.  
DRS: viz DR, ložnice a obývací pokoj (oddělený 
skleněnými zatahovacími dveřmi), velikost cca 32 m2. 
FR: viz DR, ložnice a obývací pokoj (oddělený 
skleněnými zatahovacími dveřmi), velikost cca 35 m2.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Diamond Boutique cccc
ŘECKO  KOS  KOS – MĚSTO

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

HH | HII | Hi | H

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

HHh | HHI | HH

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

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 700 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 65 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Na klidném místě

  Prostorné rodinné pokoje

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.diamondboutiquehotel.gr

NOVINKA

4,5TripAdvisor
38 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. 696–697

POLOHA  Hotel ideálně situovaný v historické 
části hlavního města Kos a přímo u moře. V okolí 
restaurace, bary, taverny a obchůdky. 
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, elegantní 
restaurace, kavárna s barem, konferenční místnost, 
bazén, dětský bazén. Lázeňské služby nabízí sousední 
sesterský hotel Kos Junior Suites (400 m).
PLÁŽ  Oblázková pláž přímo u hotelu, na terase 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, minibar za poplatek, trezor, DVD 
(na vyžádání), set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo 
terasa s výhledem na moře. JS: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu,  
večeře formou menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness.
ZÁBAVA  Nákupy a noční život ve městě Kos.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: na pokojích, v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Kos Aktis cccc
ŘECKO  KOS  KOS – MĚSTO

WELLNESS & SPA
  Lázeňské služby v sesterském hotelu Kos Junior 
Suites (400 m)

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

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

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

HHH | HHi | HH | HII | HI

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: oblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 65 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Designový hotel v minimalistickém 
stylu s důrazem na spojení s mořem 

  Ideální poloha u moře 
a v bezprostřední blízkosti centra

  Přátelská atmosféra a kvalitní servis

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kosaktis.gr

4,5TripAdvisor
469 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. 696–697

POLOHA  V klidné vedlejší ulici s dobrou 
dostupností do centra (cca 500 m), v blízkosti 
archeologické památky, lodní přístav, restaurace, 
obchůdky a rušný noční život s možnostmi zábavy. 
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, TV místnost,  
bar, restaurace na podávání snídaní, trezor 
za poplatek, menší bazén a lehátka.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž 300 m. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, minilednička, TV/sat., 
telefon, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní sporty 
na pláži.
ZÁBAVA  Nákupy a noční život ve městě Kos.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  C (cc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Theonia cc
ŘECKO  KOS  KOS – MĚSTO

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

HHH | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 65 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší hotel s příjemnou atmosférou 
a přátelským servisem

  Vhodné pro méně náročnou 
klientelu

  Výhodná poloha v blízkosti  
centra a pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.theoniahotel.gr

KOS – MĚSTO

4,0TripAdvisor
92 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. 696–697

Hotel Michelangelo Resort & Spa ccccc
ŘECKO  KOS  AGIOS FOKAS

POLOHA  V jihovýchodní části ostrova 8 km od hlavního 
města, kde se nachází množství barů, taveren, restaurací 
a nákupních možností včetně přístavu a historické 
části města (pravidelné autobusové spojení), pouhé 
2 km od lázní s termálním pramenem Thermá.
VYBAVENÍ  Hlavní budova, 9 přilehlých budov, 
recepce, 2 restaurace, 3 bary, minimarket, módní butik, 
konferenční místnost. Venku 4 bazény, 3 jacuzzi, 
mnoho teras na slunění s lehátky, slunečníky 
a osuškami zdarma.
PLÁŽ  Oblázková pláž přímo pod hotelem, 
lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
individuální klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, 
set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa, 
většina pokojů v přízemí a v 1. patře. DRSS: viz DR,
strana k moři. DRSVS: viz DR, většina pokojů  
ve 2. patře, výhled na moře. DRSF: viz DR, v první  
řadě nad bazénem, výhled na moře. JS: viz DR,  
jedna prostornější místnost s obývací částí (35 m2).
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bohatého  
bufetu včetně show cooking. Možnost dokoupení  
programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, fitness,  
minifotbal, aerobik, pilates. Za poplatek: půjčovna kol, 
biliár, stolní tenis.
ZÁBAVA  Večerní animační program, živá hudba a DJ.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách a na pokojích. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–15.15 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.45–21.45 hod.) 

  Lehké občerstvení včetně zmrzliny 
(11.15–17.30 hod.)

  Pozdní snack – těstoviny, polévka, zmrzlina 
(23.00–01.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje, káva a čaj 
(10.00–23.00 hod.)

  Tenisový kurt, stolní tenis, minigolf, vodní pólo

WELLNESS & SPA
  Vstup od 16 let

  Za poplatek: masáže, kosmetický salon a fitness

  Za poplatek (zdarma v rámci all inclusive): 
hammam, sauna, jacuzzi, vnitřní bazén

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ..  DR | DRSS | DRSVS | DRSF 

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

HHHI | HHH | Hhii | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: oblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výborný servis, designové pokoje

  Bazén s krásným výhledem na moře

  Pláž přímo u hotelu

  Možnost výběru polopenze  
nebo programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.michelangelo.gr

Transfer z letiště: cca 80 minut
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4,5TripAdvisor
3 113 hodnotících
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Hotel Dimitra Beach Resort ccccd
ŘECKO  KOS  AGIOS FOKAS

POLOHA  Ve svahu v zeleni na východním cípu 
ostrova v zálivu Agios Fokas přímo u moře. Hlavní 
město Kos je vzdáleno cca 8 km (dobré spojení 
linkovým autobusem), nejbližší taverna cca 300 m, 
cca 3 km od hotelu přírodní horké prameny.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a přilehlé viladomy,  
vstupní hala s recepcí, TV místnost, restaurace 
s terasou, restaurace à la carte, bar, snack  
bar / taverna, minimarket, obchod se suvenýry. 
Venku 3 bazény, 2 dětská brouzdaliště,  
dětský bazén, terasy na slunění s lehátky 
a slunečníky, bary u bazénů. 
PLÁŽ  Oblázková pláž přímo pod 
komplexem, lehátka a slunečníky zdarma, 
osušky oproti kauci. Sprcha u pláže. 
POKOJ  DRSVF: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, minilednička, set na přípravu kávy 
a čaje, TV/sat., balkon nebo terasa, výhled na moře, 
nezrenovované. DRPRE: viz DRSVF, zrenovované, 
v hlavní budově nebo v 1. patře bungalovů.  
BGX: viz DRPRE, v bungalovech v zahradě, zrenovované. 
BGSVX: viz BGX, výhled na moře. BGSFU: viz BGX, 
v blízkosti moře, prostorná terasa s lehátky.  
FRSV: viz DRSVF, 2 oddělené místnosti, cca 45 m2, 
nezrenovované. FRSVX: viz FRSV, zrenovované. 
JSSVX: viz DRSVF, zrenovované, prostornější, cca 
35 m2, opticky oddělená menší vstupní hala.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.  
Možnost dokoupení programu all inclusive. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: aquaaerobik, 
pilates, šipky, pétanque, v sousedním hotelu 
tenis, fitness, basketbal a minigolf.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační 
program, folklorní večery, živá hudba.
PRO DĚTI  3 dětské bazény, hřiště, 
miniklub (4–12 let), minidisko, dětské židličky, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, MC, AMEX, Maestro.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Kontinentální snídaně (06.30–07.00 hod.)

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Možnost oběda v řecké à la carte 
restauraci – BBQ řecké speciality 
(12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Možnost večeře v řecké nebo italské  
à la carte restauraci (nutná rezervace) 

  Teplý a studený snack během dne

  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina

  Půlnoční polévka (23.00–24.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (09.30–01.00 hod.) 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ..............................  DRSVF  

Hhh | HHI | HH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRPRE  

HH

BUNGALOV  .......................................  BGX | BGSVX 

Hhh | Hhi | HH

BUNGALOV  ................................................  BGSFU 

HH

RODINNÝ POKOJ  .............................  FRSV | FRSVX 

HHhh | HHhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh

JUNIOR SUITE  ............................................  JSSVX 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: oblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Jeden z nejoblíbenějších hotelů 
v naší nabídce 

  Možnost výběru polopenze  
nebo programu all inclusive

  Pro děti pobyt zdarma

  Renovovaný moderní hotel

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.dimitrabeachotel.gr
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BUNGALOV PREMIUM V BLÍZKOSTI MOŘE (BGPRE)

4,5TripAdvisor
1 843 hodnotících
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Ostrov Karpathos se pyšní jedněmi 
z nejkrásnějších pláží ve Středomoří. V anketě mezi 
čtenáři prestižního časopisu o cestování Reise 
& Preise zvítězila jako nejlepší místo pro koupání 
karpathoská Apella Beach. Vlny si zde vymlely 
prostornou zátoku a idylu dotváří 1 200 metrů 
vysoká hora. Právě na jejím úpatí se Apella Beach, 
evropská pláž číslo jedna, rozprostírá.

CHARAKTERISTIKA
Karpathos je poklidný řecký ostrov poblíž Kréty, 48 kilometrů dlouhý, od severu k jihu 
protáhlý, a patří k souostroví Dodekanessos. Ideální větrné podmínky vybízejí milovníky 
windsurfingu k návštěvě některé z mnoha divokých pláží.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Aperi
Zajet byste si měli do starobylé obce Aperi, která leží severovýchodně od přístavu Kar-
pathos. Tato vesnice byla až do roku 1894 správním střediskem ostrova, tehdy pod 
názvem Megálo Chorío. Další váš výlet by mohl směřovat na nedaleký ostrov Saria. Leží 
severně od Karpathosu a je oddělen pouhých 100 metrů širokým průlivem. Ve starověku 
byl tento ostrov známý pod jménem Saros a najdete na něm rozvaliny velkého byzant-
ského města Nissyros. 

Olympos
Určitě nevynechejte návštěvu horské obce Olympos. Z vesnice proslulé četnými kap-
lemi a větrnými mlýny (z původních 80 je jich ještě několik v provozu) se vám naskytne 
krásný, daleký výhled. Vesničané dosud nosí bohaté vyšívané kroje, jejichž tradice sahá 
do byzantské doby. Známé jsou také místní svatby, slavené podle starého zvyku celé  
tři dny.

PRAKTICKÉ TIPY
V horské vísce Olympos, stejně jako v nedaleké Avloně, se dodnes dochovaly tradiční 
zemědělské metody a praktiky, tak jak je místní obyvatelé provozovali po staletí. Můžete 
zde vidět pěstování obilí na malých kamenitých políčkách, oddělování zrna od plev 
na klasických kruhových mlatech, mletí mouky ve větrných mlýnech a pečení chleba 
ve společných pecích vytápěných dřevem z olivovníků.

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)
Amoopi
Ideální pro rodinný výlet je městečko Amoopi, vzdálené necelých deset minut jízdy 
z Pigadie. Návštěvníci ocení, že v blízkosti jsou tři hlavní pláže vhodné i pro děti a množ-
ství malých pláží pro ty, kteří mají raději samotu. Místo je jako stvořené pro šnorchlování.

Pigadia
Hlavní město Pigadia nabízí vše potřebné pro klienty vyhledávající zábavu. Najdou zde 
jak tradiční taverny, tak živé bary. Výhodou je také dobré autobusové spojení do ostatních 
letovisek.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
V Řecku je nově zavedena povinnost hradit pobytovou taxu v závislosti na kategorii hotelu. 
Taxa není zahrnuta v ceně zájezdu a musí být uhrazena klientem přímo na recepci hotelu.

Nespoutaný ostrov s krásnými plážemi

TO NEJLEPŠÍ Z KARPATHOSU

   Divoká příroda a průzračně čisté moře

  Tradiční řecká atmosféra vesnice Olympos

   Romantické pláže a zátoky bez turistů
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Karpathos

Afiartis

Arkassa

Amoopi

Kyra PanagiaLefkos

K A R P A T H O S

K Á S O S

A S T A K I D A

S T Ř E D O Z E M
N Í  M

O Ř E

K R É T S K É

M O Ř E

0 25 km

MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 25 30 32 33 29 24

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 20 23 24 25 24 23

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

DIAFANI  Malé přístavní městečko na severu ostrova, kam každý den přijíždějí 
lodě z hlavního města Pigadia přivážející především turisty směřující do vesnice 
Olympos. RYBÍ SPECIALITY  Zastavte se v některé z místních taveren 
nabízejících speciality z čerstvých ryb a mořských plodů, nejvyhlášenější z nich 
najdete přímo v půvabné rybářské vesničce Finiki nedaleko letoviska Arkassa. 
WINDSURFING  Největrnější, jižní část ostrova je vyhledávána především 
díky skvělým podmínkám pro windsurfing. V oblasti Afiartis najdete veškeré 
zázemí pro provozování tohoto sportu. PLÁŽ APELLA  Jedna z nejkrásnějších 
pláží Egejského moře s křišťálově čistou vodou. OLYMPOS  Horská vesnička 
s tradiční atmosférou a architekturou, jejíž dominantou jsou staré větrné mlýny. 
PIGADIA  Hlavní město, které je centrem veškerého dění na ostrově a jako 
jediné nabízí i možnost noční zábavy.

K
ar
pa

th
os
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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

 Jedinečná příroda a tradice

Kombinace příjemné plavby podél 
východního pobřeží s nejkrásnějšími plá-
žemi až do přístavu v Diafani a následné 
vyjetí autobusem 7 km do hor do nejtra-
dičnější vesnice na ostrově. Okouzlí vás 
jak krajinou, tak typickou řeckou archi-
tekturou. Během výletu navštívíte kostel, 

větrnou elektrárnu a typický řecký dům. 
Čas bude i na procházku malebnými ulič-
kami nebo oběd v některé z tradičních 
řeckých taveren. Nezapomeňte ochutnat 
tradiční kváskový chléb nebo místní spe-
cialitu makkarounes. V malém přístavním 
městečku Diafani ležícím pod Olympem 
se pak můžete vykoupat v místních prů-
zračných vodách.

Vydejte se s námi poznat kouzlo malebných řeckých vesniček, jejich poklidnou atmosféru i proslulou řeckou 
pohostinnost. S námi můžete spatřit nejkrásnější pláže Karpathosu a zaplavat si v nejprůzračnějších vodách 
oblasti. Zažijte na dovolené něco výjimečného.

  Možnost koupání v průzračně 
čisté vodě

Loď vyplouvá v dopoledních hodinách 
z hlavního města Pigadia na ostrov Saria 
nacházející se u severního pobřeží ost-
rova Karpathos. Při plavbě můžete spatřit 
členité pobřeží s romantickými zátokami 
a plážemi. Saria je známá pro svou minu-
lost – měli zde základnu piráti – dnes je 
ostrov ovšem opuštěný. Během návštěvy 
tohoto překrásného místa můžete spatřit 

pozůstatky starého města Palatia a pro-
cházku zakončíte u typického řeckého 
kostelíka, odkud jsou nádherné výhledy 
na moře a okolní krajinu. 
Během samotné plavby je k dispozici 
oběd (za poplatek cca 12 €/os.). Výlet 
končí v podvečerních hodinách opět v pří-
stavu hlavního města Pigadia. Poté násle-
duje transfer zpět do hotelu. Z letoviska 
Arkassa, Kyra Panagia a Lefkos je nutné 
dojet do přístavu a zpět místní dopravou.

  Koupání na nejkrásnějších 
plážích s možností barbecue

Plavba podél východního pobřeží do Dia-
fani na severu ostrova, kde je potřeba 
přestoupit na menší loď, která vás pro-
veze nejkrásnějšími plážemi této části 

ostrova. Na tyto pláže je obtížné se dostat 
po pevnině, tudíž tam budete téměř 
sami. Na programu je pláž Forokli, Kapi 
a Nati, na jedné z těchto pláží rovněž 
kapitán lodi připraví vynikající barbecue 
(potřeba rezervovat dopředu, platí se 
potom na místě 10 €/osoba).

Neobjevené pláže od 49 €

Ostrov Saria od 42 €

Vesnice Olympos od 42 €
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Amoopi je malé turistické letovisko vzdálené necelých deset minut jízdy od Pigadie. 
Návštěvníci ocení, že v blízkosti jsou dvě hlavní pláže vhodné i pro děti a několik malých 
pláží pro ty, kteří mají raději samotu. V letovisku je spousta útulných hospůdek (taveren). 
Nákupy obstaráte v typických obchůdcích. 

1   Hotel Albatros ccc str. 367 
2   Hotel Amoopi Bay ccc str. 366
3   Hotel Castelia Bay cc str. 368

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště cca 20 minut

3

1

Amoopi

Pigadia je správní město ostrova Karpathos. Architektura tohoto městečka je okouzlující, 
domy jsou postaveny z lomového kamene a vybavení jejich interiéru se vám bude také 
líbit. Ve městě je 2,5 km dlouhá písečná pláž a mnoho příležitostí k nákupům a noční 
zábavě.

1   Hotel Konstantinos Palace ccccc str. 351 
2   Hotel Alimounda Mare ccccc str. 352 
3   Hotel Miramare Bay cccd str. 354 
4   Hotel Iolkos ccd str. 357 
5   Hotel Oceanis ccc str. 356 
6   Hotel Alex ccc str. 355 

Doba transferu z letiště cca 30 minut

5

4

3

2

Pigadia

Tradiční řecká vesnička na jihozápadním pobřeží s jednou z nejkrásnějších pláží ostrova. 
K dispozici je několik minimarketů, lékárna a spousta tradičních taveren. Necelé 2 km 
severně se nachází malebná rybářská vesnička, kde si můžete pochutnat na tradičních 
rybích specialitách.

1   Hotel Royal Beach cccc str. 362 
2   Hotel Saint Nicolas ccd str. 365 
3   Studia Popi ccc str. 364

Doba transferu z letiště cca 20 minut

Arkassa
3

 Pláž  Obchodní středisko  Přístav  Bus
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

1

1
2

2

6
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Doba transferu z letiště cca 60 minut

Doba transferu z letiště cca 10 minut

Doba transferu z letiště cca 60 minut

Vesnička v malebném zálivu na jihu ostrova s krásnou písečnou pláží. Chybí občanská 
vybavenost. Největrnější oblast vyhledávaná především kvůli výborným podmínkám pro 
windsurfing a podobné vodní sporty. Pro cestování po ostrově doporučujeme zapůjčit 
automobil.

1   Hotel Irini cccc str. 361

Afiartis

Malé a klidné letovisko na východním pobřeží s nádhernou pláží a vhodnými podmínkami 
pro šnorchlování. Minimarket a několik rodinných taveren. Autobusové spojení do Piga-
die 2× týdně. V letovisku není bankomat.

1   Hotel Kyra Panagia ccc str. 358
2   Hotel Blue Waves ccc str. 359

Kyra Panagia

Lefkos

Pobytové oblasti  Pláž  Obchodní středisko  Přístav  Bus
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Bývalá rybářská vesnice na západním pobřeží vzdálená cca 30 km od Pigadie. K dispozici 
hned několik krásných pláží s pozvolným vstupem do vody. Ve vesnici najdete něko-
lik taveren, minimarketů a půjčovnu aut. Autobusové spojení do Pigadie cca 5× týdně. 
V letovisku chybí bankomat.

1   Hotel Sunset ccd str. 360

1

1

2

1
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POLOHA  Přímo na pláži v klidné zátoce cca 1 km 
od centra hlavního města Pigadia, nejbližší obchod 
a taverna naproti hotelu. Výborná poloha pro poznávání 
celého ostrova. Letiště je vzdáleno cca 18 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
venkovní bazén, střešní bazén s koktejl barem, lobby bar, 
beach bar, kadeřnictví, konferenční místnost, parkoviště.
PLÁŽ  Přímo u písečnooblázkové pláže.  
Lehátka a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., trezor, telefon, minilednička 
a balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled 
na moře. JS: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně, oběd a večeře 
formou pestrého bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, 
fitness, stolní fotbal, plážový volejbal. 
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Animační program v italštině.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, dětské hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Konstantinos Palace ccccc
ŘECKO  KARPATHOS  PIGADIA

WELLNESS & SPA
  Zdarma: sauna 

  Za poplatek: masáže, kosmetika, manikúra, 
pedikúra, kadeřnictví 

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

HHi | HH | HII | Hi

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

HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotel v klidné zátoce  
se soukromou pláží

  Doporučujeme i pro náročnější klienty

  Tradiční přístav Pigadia 
v docházkové vzdálenosti

  Rušný hotel s převážně italskou 
klientelou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.konstantinospalace.gr/en

4,5TripAdvisor
836 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. 696–697

Hotel Alimounda Mare ccccc
ŘECKO  KARPATHOS  PIGADIA

POLOHA  Přímo u krásné písečnooblázkové pláže, 
v blízkosti centra hlavního města Pigadia (cca 500 m) 
s mnoha tavernami, obchody, bary a malebným 
přístavem. Zastávka autobusu 250 m od hotelu.
VYBAVENÍ  244 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
6 výtahů, restaurace, restaurace à la carte, koktejl 
bar, konferenční místnosti s vybavením, minimarket, 
prádelna za poplatek. Venku infinity bazén 
s oddělenou dětskou částí, terasa na slunění s lehátky, 
slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Krásná, dlouhá písečnooblázková pláž přímo 
u hotelu. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ  DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan 
a pantofle), individuální klimatizace, TV/sat., telefon, 
trezor, minibar za poplatek, set na přípravu čaje 
a kávy, balkon, boční výhled na moře. DRSV: viz DRSS, 
přední 3 pokoje s bočním výhledem na moře.  
DRSF: viz DRSS, přímý výhled na moře. JS: viz DRSS, 
jedna prostornější místnost (42 m2), výhled na hory. 
SU: viz DRSS, jedna prostornější místnost (60 m2), 
2 koupelny, 2× TV/sat., 2 balkony, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení plné penze plus (nápoje k obědu 
a večeři).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, stolní tenis. 
tenisové kurty (200 m od hotelu, nutná rezervace, 
osvětlení za poplatek). Za poplatek: biliár.
ZVLÁŠTNOSTI  Dietní či bezlepková 
strava na vyžádání.
ZÁBAVA  Živá hudba (občas).
PRO DĚTI  Oddělená část bazénu, stolní hry, 
dětská postýlka zdarma, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  MC, AMEX, VISA, Diners Club.

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

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

HHH | HHi | HH | Hi | H

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

HHHi | Hhii

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

HHHi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní, luxusní hotel s vysokým 
standardem služeb

  V klidné části střediska Pigadia 
a zároveň v blízkosti centra

  Poloha přímo na pláži

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.alimounda.gr
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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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJJUNIOR SUITE

4,5TripAdvisor
1 080 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. 696–697

POLOHA  Kvalitní rodinný hotel cca 1 km od centra 
hlavního města Pigadia se spoustou taveren, barů, 
obchodů a nedaleko od malebného přístavu.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, trezor 
za poplatek, restaurace. Venku bazén, lehátka 
a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 50 m od hotelu. Lehátka 
a slunečníky za poplatek. Snack bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, telefon, TV/sat., lednička 
za poplatek, balkon nebo terasa. DRS: viz DR, 
zrenovované. FR: viz DR, 2 místnosti oddělené 
dveřmi, přistýlky (max. 180 cm).
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru z menu v některé z místních taveren.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: biliár.
ZÁBAVA  Možnosti nákupů a zábavy 
v hlavním městě Pigadia.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma,  
malé dětské hřiště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: WiFi na pokojích.

Hotel Miramare Bay cccd
ŘECKO  KARPATHOS  PIGADIA

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

HHH | Hhi | HH

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

HHHHI | HHHH | HHhi | Hhiii | 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 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Dlouhodobě oblíbený hotel

  Uspokojí i náročnější klientelu

  V blízkosti centra hlavního města

  Po částečné renovaci

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.miramarebay.gr

3,5TripAdvisor
95 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SUPERIOR

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. 696–697

POLOHA  Na okraji města Pigadia v klidné oblasti 
uprostřed přírody. Nejbližší nákupní možnosti 
a restaurace cca 600 m, centrum města cca 1,5 km.
VYBAVENÍ  25 pokojů, recepce, prostor pro 
podávání snídaní, TV koutek, bar. V zahradě bazén, 
lehátka a slunečníky zdarma, snack bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 600 m 
od hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, 
lednička, balkon nebo terasa. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Alex ccc
ŘECKO  KARPATHOS  PIGADIA

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

HH

H dospělá osoba od 15 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší rodinný hotel situovaný 
v příjemné zahradě

  V klidné části letoviska s možností 
dojít do živého centra

  Pouze pro osoby starší 15 let

  Odpočinková dovolená

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.alexhotel.gr

NOVINKA

Pláž: písečnooblázková cca 600 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Transfer z letiště: cca 40 minut

Pouze pro dospělé osoby

4,0TripAdvisor
147 hodnotících

15+
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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. 696–697

POLOHA  V centru města Pigadia, 
v okolí množství taveren, obchodů a barů. 
Přístav je vzdálen 5 minut chůze.
VYBAVENÍ  Recepce, restaurace pro podávání 
snídaní, TV místnost, bar, trezor za poplatek.
PLÁŽ  Hotel cca 150 m od písečnooblázkové 
pláže. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace,  
TV/sat., lednička, telefon, balkon nebo terasa. 
TR: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru z menu v některé z místních taveren.
ZÁBAVA  Možnosti nákupů a zábavy v hlavním 
městě Pigadia.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Oceanis ccc
ŘECKO  KARPATHOS  PIGADIA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  TR 

HH

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ  .......................................  DR 

HHH | HHi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V centru městečka s mnoha 
obchůdky a tavernami

  Ideální výchozí bod 
pro cestování po ostrově

  Jednoduchý hotel 
pro méně náročné klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.oceanishotel.gr

3,0TripAdvisor
267 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. 696–697

POLOHA  V klidné části hlavního města Pigadia 
s množstvím tradičních taveren, obchodů a možností 
zábavy, cca 300 m od centra a malebného přístavu.
VYBAVENÍ  Recepce, trezor za poplatek, TV místnost, 
bar, restaurace. Venku bazén, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Hotel cca 450 m od písečné pláže. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace za poplatek,  
telefon, TV/sat., lednička za poplatek, balkon  
nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru z menu v některé z místních taveren.
ZÁBAVA  Možnosti nákupů a zábavy 
v centru Pigadie (cca 300 m).
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  C (cc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

Hotel Iolkos ccd
ŘECKO  KARPATHOS  PIGADIA

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

HHH | HHi | HH | Hi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 450 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Příjemný hotel v bezprostřední 
blízkosti centra

  V pěší vzdálenosti od malebného 
přístavu

  Hotel ve svahu – nedoporučujeme 
pro klienty s omezením pohybového 
aparátu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.iolkoshotel.com

3,5TripAdvisor
55 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. 696–697

Hotel Kyra Panagia ccc
ŘECKO  KARPATHOS  KYRA PANAGIA

POLOHA  Ve velice klidném letovisku Kyra Panagia 
situovaném ve svahu u jedné z nejkrásnějších 
pláží na ostrově. V bezprostřední blízkosti 
zastávka autobusu, taverna a minimarket, 
16 km od Pigadie a 26 km od letiště.
VYBAVENÍ  Recepce, bar, prostor pro podávání 
snídaní, snack bar. Venku bazén, terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 100 m od hotelu.  
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
dvoulůžkové studio s rozkládací pohovkou (pro 2 děti 
nebo 1 dospělého), klimatizace za poplatek, zařízený 
kuchyňský kout, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, 
balkon nebo terasa. AP: viz ST, obývací část s rozkládací 
pohovkou (až pro 2 dospělé) a oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně formou bufetu.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a u bazénu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, Maestro.

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

HHH | HHii | Hhi | HH

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHHH | HHhi | Hhii

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

  Romantický záliv s jednou 
z nejkrásnějších pláží na Karpathosu

  Poklidná, malebná krajina 
a průzračné moře

  Oblíbený rodinný hotel  
s přátelskou atmosférou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kyrapanagia.com

4,0TripAdvisor
79 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. 696–697

Hotel Blue Waves ccc
ŘECKO  KARPATHOS  KYRA PANAGIA

POLOHA  Rodinná studia v oblasti Kyra Panagia 
s krásným výhledem na Egejské moře. V okolí 
pouze minimarket a několik taveren. Cca 15 km 
od hlavního města ostrova Pigadie. Autobusové 
spojení do hlavního města cca 2× týdně.
VYBAVENÍ  Hlavní budova s 10 studii, vstupním 
prostorem s recepcí, barem a TV/sat. U vstupu malá 
terasa s posezením.
PLÁŽ  Krásná písečnooblázová pláž cca 60 m pod 
komplexem studií. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
dvoulůžkové studio s rozkládací pohovkou (pro 
2 dospělé), klimatizace za poplatek, TV/sat., kuchyňský 
kout včetně ledničky, trezor, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Bez stravování. Možnost 
dokoupení snídaně (pestrá kontinentální).
ZÁBAVA  Možnosti větších nákupů 
a zábavy v Pigadii (cca 15 km).
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v areálu hotelu.

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

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

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 60 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená plná odpočinku

  Jedna z nejhezčích pláží ostrova 
kousek pod hotelem

  Velmi prostorná studia s krásným 
výhledem na moře

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.blue-waves.gr

4,0TripAdvisor
14 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. 696–697

POLOHA  Ve svahu na okraji menšího klidného 
letoviska Lefkos, cca 700 m od jeho centra. Hlavní 
město Pigadia cca 35 km (spojení autobusem 
několikrát týdně), letiště cca 50 km.
VYBAVENÍ  Recepce, prostor pro podávání 
snídaní, střešní terasa.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 200 m, lehátka  
a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace 
za poplatek, kuchyňský kout, lednička, trezor, 
telefon, balkon nebo terasa, strana k moři. 
STRAVOVÁNÍ  Bez stravování. Možnost 
dokoupit servírované snídaně v hotelu nebo 
večeře v taverně Small Paradise (cca 1,5 km).
ZVLÁŠTNOSTI  V tomto hotelu služby delegáta 
pouze na telefonu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu. 

Hotel Sunset ccd
ŘECKO  KARPATHOS  LEFKOS

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

HHh | 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: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Poloha v kopci s krásným  
výhledem na celý Lefkos

  Zrenovované pokoje 

  Přátelská atmosféra  
a velmi klidné prostředí

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sunset-hotel.gr

NOVINKA

4,0TripAdvisor
561 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. 696–697

Hotel Irini cccc
ŘECKO  KARPATHOS  AFIARTIS

POLOHA  Kompletně zrenovovaný hotel v klidné 
části jižního Karpathosu v letovisku Afiartis v blízkosti 
letiště. Cca 13 km od hlavního města Pigadia.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí,  
TV místnost, restaurace s barem a terasou, 
bar, bazén s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Hotel přímo u písečnooblázkové pláže 
lemované několika stromy. Lehátka za poplatek 
(na vyžádání), osušky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace za poplatek, TV, trezor, lednička  
za poplatek, balkon, 3. lůžko formou přistýlky. 
Na vyžádání propojené pokoje.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení oběda formou výběru 
z menu a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: minigolf 
(9 jamek), fitness.
ZVLÁŠTNOSTI  Cca 200 m od areálu se nachází 
škola windsurfingu (neprovozuje hotel).
ZÁBAVA  V centru hlavního města 
Pigadia cca 13 km od hotelu.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka zdarma, 
dětské hřiště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách 
a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, MC.

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

HHH | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 10 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Velmi pěkný zrenovovaný hotel, 
který uspokojí i náročnější klientelu

  Wellness & spa centrum

  V krásné udržované zahradě

  Ideální pro milovníky windsurfingu 
(škola vedle hotelu)

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.karpathos-windsurfing.gr

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, jacuzzi, parní lázně

4,0TripAdvisor
74 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. 696–697

POLOHA  Přímo nad krásnou písečnou pláží Saint 
Nicolas. Centrum letoviska Arkassa cca 800 m, 
letiště 14 km, hlavní město Pigadia cca 18 km.
VYBAVENÍ  Hlavní a 4 vedlejší budovy, 42 pokojů, 
vstupní hala s recepcí, bar. Venku bazén s terasou 
na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Přímo nad písečnou pláží (vzdálenost po cestě 
cca 100 m). Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
kuchyňský kout s ledničkou, klimatizace za poplatek,  
TV/sat., trezor, telefon a balkon nebo terasa.  
STSV: viz ST, výhled na moře. AP: viz ST, 
oddělená ložnice, 2× klimatizace, 2× balkon. 
APSV: viz AP, výhled na moře. 
STRAVOVÁNÍ  Bez stravování. Možnost dokoupení 
snídaně (servírovaná v baru přímo na pláži, cca 100 m).
ZÁBAVA  Nákupní a zábavní možnosti 
v centru letoviska Arkassa.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, dětské hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách  
a na pokojích.

Hotel Royal Beach cccc
ŘECKO  KARPATHOS  ARKASSA

STUDIO  .................................................. ST | STSV 

HHi | HH | HII | Hi

APARTMÁ  ..............................................  AP | APSV 

HHHhi | HHHh | HHHIi | HHHi | HHH | HHIII | HHII

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 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší rodinný hotel v klidném 
letovisku

  Přímo nad krásnou písečnou pláží

  Prostorná studia a apartmá  
s plně vybavenou kuchyňkou

  Kvalitní služby

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.royalbeachkarpathos.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. 696–697

4,5TripAdvisor
45 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. 696–697

POLOHA  Hotel situovaný v klidném středisku 
Arkassa na západním pobřeží ostrova. V bezprostřední 
blízkosti kavárny, obchůdky a taverny. Hlavní 
město Pigadia cca 17 km, letiště cca 11 km.
VYBAVENÍ  2 budovy, 24 pokojů, vstupní hala 
s recepcí, prostor pro podávání snídaní, bar. Venku 
bazén s terasou na slunění, lehátky a slunečníky zdarma, 
osušky za poplatek (na vyžádání), snack bar u bazénu.
PLÁŽ  Oblíbená písečná pláž Agios Nicolaos 
cca 500 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, trezor, telefon, lednička, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Bez stravování. Možnost 
dokoupení kontinentální snídaně formou bufetu.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Za poplatek: WiFi v celém areálu.

Studia Popi ccc
ŘECKO  KARPATHOS  ARKASSA

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

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: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Příjemná, zrenovovaná studia 
situovaná v zahradě

  V okolí kavárny, taverny a obchůdky

  Ideální volba pro strávení klidné 
dovolené plné odpočinku

  Nedaleko krásné písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.popistudios.gr

4,5TripAdvisor
25 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. 696–697

POLOHA  Malý rodinný hotel situovaný v krásné 
zahradě v klidné části letoviska Arkassa s obchody 
a tavernami (cca 600 m), letiště cca 7 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova s recepcí, 5 vedlejších 
budov, 14 pokojů. V zahradě venkovní altánek, 
prostor pro grilování.
PLÁŽ  Krásná písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře cca 100 m od hotelu, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, TV/sat., telefon, trezor 
za poplatek, kuchyňský kout, lednička, balkon 
nebo terasa. AP: viz ST, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Bez stravování.
ZÁBAVA  Hotel pořádá občasné večerní grilování.
PRO DĚTI  Dětské hřiště, dětská postýlka 
za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Saint Nicolas ccd
ŘECKO  KARPATHOS  ARKASSA

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

HHI | HH | HI | H

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHHH | HHhi | Hhii

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

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Příjemné ubytování nedaleko 
krásné písečné pláže

  V docházkové vzdálenosti od centra 
vesničky s obchody a tavernami

  Prostředí klidné, vzrostlé zahrady

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.saintnicolas-karpathos.gr

4,5TripAdvisor
12 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. 696–697

POLOHA  V klidné části letoviska Amoopi 
s panoramtickým výhledem na pobřeží. Několik 
obchodů a taveren v okolí cca 200 m. Možnosti noční 
zábavy v hlavním městě Pigadia vzdáleném cca 6 km, 
autobusová zastávka před hotelem. Letiště cca 7 km.
VYBAVENÍ  5 budov, 65 pokojů, recepce, 
restaurace pro podávání snídaní, bar, minimarket, 
obchod se suvenýry, služby prádelny za poplatek. 
V zahradě terasa s bazénem, lehátka 
a slunečníky zdarma, snack bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž Amoopi cca 
250 m, další menší různorodé pláže v okolí. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRP: koupelna se sprchou/WC (vysoušeč 
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, lednička, 
trezor na recepci za poplatek, terasa, situované 
ve sníženém přízemí s omezeným výhledem. 
DRSP: viz DRP, prostornější, rozkládací křeslo.
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně formou 
bufetu, večeře formou výběru z menu  
v některé z místních taveren.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi na recepci a v baru 
u bazénu. Za poplatek: WiFi na pokojích, 
internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Amoopi Bay ccc
ŘECKO  KARPATHOS  AMOOPI

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

HH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSP 

HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečnooblázková cca 250 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výborná poloha s výhledem 
na pobřeží

  Příjemné, klidné prostředí 
v udržované zahradě

  Promo pokoje za výhodnou cenu

  Vhodné pro všechny věkové 
kategorie

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.amoopibayhotel.com

4,0TripAdvisor
153 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. 696–697

POLOHA  Menší hotel nabízející jedinečné výhledy 
na moře v klidném prostředí střediska Amoopi 
s tavernami a minimarketem. Cca 7 km od hlavního 
města Pigadia (pravidelné spojení linkovým autobusem).
VYBAVENÍ  3 budovy, 39 pokojů, recepce, lobby 
s TV, bar, prostor pro podávání snídaní. Venku bazén, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Hotel cca 300 metrů od krásné písečné pláže.  
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., telefon, lednička, trezor 
na recepci za poplatek, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně formou 
bufetu, večeře formou výběru z menu v některé 
z místních taveren.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: menší 
tenisový kurt (vybavení za poplatek).
ZÁBAVA  Možnosti nákupů a zábavy 
v Pigadii (cca 7 km).
PRO DĚTI  Malé dětské brouzdaliště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v rámci celého hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Albatros ccc
ŘECKO  KARPATHOS  AMOOPI

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

HHH | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální pro strávení klidné dovolené

  Jednoduchý, menší rodinný hotel

  Krásné výhledy na moře

  Výběr z několika pláží v okolí

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelalbatrosamopi.gr

3,0TripAdvisor
121 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. 696–697

Hotel Castelia Bay cc
ŘECKO  KARPATHOS  AMOOPI

POLOHA  Nad menším zálivem na okraji střediska 
Amoopi s krásným výhledem na moře. V okolí 
několik taveren, centrum Amoopi cca 1 km. 
Pravidelné autobusové spojení do hlavního 
města Pigadia vzdáleného cca 2 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, TV koutek, 
prostor pro podávání snídaní, bar, taverna.
PLÁŽ  Kamenitá pláž s betonovým molem cca 
50 m pod hotelem, lehátka a slunečníky za poplatek. 
Po cestě pro pěší podél pobřeží přístupná 
ve vzdálenosti cca 800 m oblázková pláž Votsalakia 
a o kousek dál hlavní písečná pláž střediska Amoopi, 
v jejich okolí plážové bary, taverny a obchody.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace za poplatek, 
telefon, trezor na recepci za poplatek, lednička.
STRAVOVÁNÍ  Rozšířená kontinentální snídaně 
formou bufetu.
ZÁBAVA  Ve středisku množství 
taveren a typické miniobchůdky.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  C (cc)

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

HHi | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: kamenitá cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Koupání v krásné zátoce 
s křišťálovou vodou

  Malý rodinný hotel 
s tradiční řeckou atmosférou

  Oblíbený hotel se stálou klientelou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.casteliabay.gr



369

K
A

R
PA

TH
O

S

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

3,5TripAdvisor
102 hodnotících
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Zelený řecký ostrov Samos je známý díky své 
bohaté historii. Naleznete zde však také oblíbená 
turistická letoviska. Nejnavštěvovanějšími z nich 
jsou střediska Votsalakia, Kokkari a Pythagorion. 
Většina písečnooblázkových pláží na ostrově byla 
objevena teprve nedávno, a tak se jedná o civilizací 
téměř nedotčená místa s nádhernými scenériemi. 
Ostrov je díky své poloze a vápencovému podloží 
celoročně plný květin a v porovnání s ostatními 
řeckými ostrovy působí velmi svěže.

CHARAKTERISTIKA
Ostrov Samos leží v nejvýchodnější části Egejského moře v blízkosti Malé Asie, asi půl-
druhého kilometru od tureckého pobřeží. Olivové a eukalyptové háje, borové lesy a tma-
vozelené porosty cypřišů řadí Samos k nejzelenějším řeckým ostrovům.
Na svazích stále zelených kopců se pěstuje vinná réva, z níž se vyrábí místní specialita – 
sladké dezertní víno s vyšším obsahem alkoholu. Na ostrově žije asi 40 000 lidí, kteří 
pracují převážně v zemědělství. Pěstují vinnou révu, citrusové plody, olivy a loví ryby.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
V příjemném přístavním městečku Tigani, přejmenovaném na Pythagorion, najdete velké 
množství antických památek. Mezi nejzajímavější patří Eupalineion, přes kilometr dlouhý 
ručně kopaný vodovod. Dílo zásobující město vodou nechal pod akropolí prorazit v 6. st. př. 
n. l. tyran Polykrates. Tunel je kilometr dlouhý, téměř dva metry široký a stejně tak vysoký.
Nedaleko od města Pythagorion naleznete unikátní komplex antických vykopávek 
Heraion. Jedná se o chrám bohyně Héry, který byl v minulosti dvakrát větší než Parthe-
non v Athénách. Při prohlídce narazíte na obětní oltář bohyně, řecké lázně nebo zrekon-
struovaný antický sloup. Sochy nalezené při odkrývání Heraionu se nacházejí v muzeu 
v hlavním městě Samosu.

PRAKTICKÉ TIPY
Při dovolené na Samosu budete mít možnost ochutnat místní řecké speciality. 
Mezi typickými jídly naleznete např. tzatziki připravované z okurek, jogurtu a čes-
neku, musaku, tj. zapečený lilek a mleté maso s bešamelovou omáčkou, či chtapó-
dia, na různý způsob upravené chobotničky, většinou naložené v octu. V Řecku se 
velmi často podává k masům výborné pečivo. Psomí je chléb podobný naší vece.  
Je chutný a konzumuje se prakticky ke každému jídlu. Specialitou jsou tzv. pités, což je 
obdoba listového těsta s různými náplněmi. 
Příjemné večerní a noční teploty lákají k posezení na zahrádkách kaváren a taveren, 
které najdete v každém turistickém středisku. Ve větších centrech se můžete poba-
vit na diskotékách (Samos, Pythagorion). Doporučujeme navštívit některý z podniků 
s folklorním programem, kde nejen ochutnáte speciality řecké kuchyně, ale také si 
zatančíte za doprovodu lidového hudebního nástroje buzuki.

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)
Pokud vás omrzí lenošení na pláži, můžete se vydat na lodní výlet. Na pravé rybářské 
lodi s kapitánem se pobaví i vaše děti. Plavba na ostrůvek Samiopoula pro vás bude 
příjemným relaxačním zážitkem. Okouzlí vás panensky čistá pláž, křišťálová barva moře 
a především klid, který nikde jinde nenaleznete. Plavba počítá i s barbecue na pláži.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
V Řecku je nově zavedena povinnost hradit pobytovou taxu v závislosti na kategorii hotelu. 
Taxa není zahrnuta v ceně zájezdu a musí být uhrazena klientem přímo na recepci hotelu.

Opuštěné romantické pláže

TO NEJLEPŠÍ ZE SAMOSU

  Rodiště slavného matematika Pythagora

 150 km dlouhé pobřeží s nádhernými plážemi

 Vysoce oceňované typické místní muškátové víno
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0 25 km

MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 24 28 32 31 28 23

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 19 22 23 25 23 20

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

EFES   Pouze po 2hodinové plavbě se ocitnete na maloasijském kontinentu, 
kde můžete navštívit unikátní antické město Efes a jeden ze sedmi divů 
světa – Artemidin chrám. PATMOS   Jedinečný a mystický ostrov hornatého 
charakteru, jedno z nejsvětějších míst Řecka – nachází se zde klášter sv. Jana. 
PYTHAGORION   Romantické přístavní městečko, které bylo pojmenováno 
po nejslavnějším synovi ostrova Samos, mysliteli a matematikovi Pythagorovi. 
MEGALI PANAGIA   Nejkrásnější církevní památka ostrova. PLÁŽ POTAMI   
Koupání v křišťálově čisté vodě na jedné z nejkrásnějších pláží ostrova.
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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

  Poznejte krásy 
a nejzajímavější místa ostrova 
Samos

Celodenní výlet autobusem, při kterém 
navštívíte nejzajímavější místa Samosu 
a seznámíte se s krásou zdejší pří-
rody. Starobylý klášter Megali Panagia, 

romantická pláž Potami, malebné leto-
visko Kokkari. Součástí výletu je i ochut-
návka zdejších proslulých vín a návštěva 
keramické dílny. Další zastávkou je Héřin 
chrám, který je zapsán na seznamu 
UNESCO.
Cena nezahrnuje transfer.

Samos by se dal nazvat květinou řeckých ostrovů. Díky zdejšímu klimatu je ostrov celoročně zelený 
a nabízí tak návštěvníkům nezapomenutelný pohled. Nejlépe ho poznáte, pokud se vydáte na okružní výlet 
po ostrově, který vás zavede k nejvýznamnějším památkám i na nejromantičtější pláže. Chcete-li poznat 
jinou kulturu, vyberte si plavbu na maloasijský kontinent do tureckého města Efesu.

  Objevte kouzlo Malé Asie

Po cca 1,5hodinové plavbě lodí se ocit-
nete na maloasijském kontinentu. Jen 
pár kilometrů odtud se nachází archeo-
logický skvost – neobyčejně zachovalé 
město Efes. Hlavní ozdobou města byl 
chrám bohyně Artemis (Artemision), který 
byl ve starověku považován za jeden ze 

sedmi divů světa. Můžete zde obdivovat 
Celsovu knihovnu nebo divadlo, které bylo 
největší na světě. Po jeho návštěvě si při 
šálku tureckého čaje prohlédnete kožené 
výrobky a čas vám zbude i na nákup 
suvenýrů na tržnici v přístavním městě 
Kussadasi.
Cena nezahrnuje transfer + přístavní 
poplatky v Turecku.

  Zavítejte na druhé 
nejkrásnější místo Řecka pod 
záštitou světového kulturního 
dědictví UNESCO

Po cca 2,5hodinové plavbě mezi ost-
růvky doplujete na Patmos, který je dru-
hým nejsvětějším místem Řecka a jehož 

dominantou je majestátní pevnost z 11. 
století – klášter sv. Jana. Jeskyně, v níž 
svatý Jan uslyšel hlas Boží, a klášter 
Agiou Ioannou Theologou jsou od roku 
1999 součástí světového dědictví 
UNESCO. Po návštěvě kláštera a vesnice 
Chóra zbude i čas na koupání.
Cena nezahrnuje transfer.

  Užijte si jízdu výletní lodí 
kolem břehů ostrova 
a relaxujte při celodenním 
opalování a koupání

Pohodová plavba výletní lodí podél 
břehů ostrova, skvělý oběd (barbecue) 
na romantické pláži, opalování a koupání 
v křišťálově čistém moři.
Cena nezahrnuje transfer.

Kapitánská plavba od 45 €

Ostrov Patmos od 65 €

Turecko a Efes od 80 €

Okruh okolo ostrova od 59 €
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Romantické přístavní městečko je pojmenováno po nejslavnějším synovi ostrova Samos, 
mysliteli a matematikovi Pythagorovi, a leží na jihovýchodním pobřeží ostrova. Barvitá 
atmosféra rybářského přístavu, pitoreskní staré domy a křivolaké uličky mu dávají 
nezapomenutelný charakter. V nejbližším okolí najdete překrásné pláže, které vás určitě 
okouzlí. Jednou z nich je několik kilometrů dlouhá oblázková pláž Psili Ammos.

1   Hotel Doryssa Seaside Resort  ccccC str. 376
2   Hotel Mykali Bay cc str. 381
3   Hotel Proteas Blu Resort ccccc str. 375
4   Hotel Glicorisa Beach ccc str. 378
5   Hotel Maritsa Bay ccc str. 380
6   Hotel Zefiros ccc str. 384
7   Hotel Saint Nicholas cccd str. 382

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště cca 10–30 minut

5

2
1

Pythagorion / Mykali

Na severu ostrova v široké zátoce pod zalesněnými úbočími hor naleznete původně 
rybářskou vesničku Kokkari, dnes nejvyhledávanější rekreační středisko. Na západě ost-
rova se nachází nejkrásnější část ostrova s panenskou přírodou, pláže Mikro a Megalo 
Seitani, které jsou chráněným územím, kde se vyskytuje tuleň středomořský. Dopřejte si 
osobité a jedinečné vycházky do hor, kde naleznete orlí hnízda a vesničky s kupovitou 
zástavbou tradičních řeckých domků. Na pobřežní promenádě se v útulných kavárnách 
a tavernách mísí snad všechny světové jazyky. Kromě hlavní, asi půldruhého kilometru 
dlouhé oblázkové pláže se v okolních idylických zátokách nacházejí další malé pláže, 
mimo jiné i známá nudistická pláž Tsamadou. Pro sportovně založené klienty je zde 
široká paleta možností k provozování turistiky, stále oblíbenější cykloturistiky, rybolovu 
a v neposlední řadě se stává Kokkari rájem surfařů.

1   Hotel Arion cccc str. 388
1   Hotel Athena Beach ccc str. 390

Doba transferu z letiště cca 60 minut

1

Kokkari

Jižní část ostrova na úpatí nejvyšší samoské hory Kerkis má tvar široce rozevřeného 
zálivu a je oblastí, která má všechny předpoklady stát se v budoucnosti jedním z nejvy-
hledávanějších míst na Samosu. Zatím je pro masovou turistiku teprve objevována a vy 
zde můžete ještě zažít atmosféru panenského ostrova. Dlouhá pláž Votsalakia/Kampos 
s nabídkou vodních sportů je písečná a oblázková, tři kilometry západně od ní se nachází 
další vyhledávaná písečná pláž Psili Ammos. Oblast je vhodná pro rodiny s dětmi.

1   Studia Theo cc str. 393
2   Hotel Agrilionas Beach ccd str. 392
3   Hotel So Nice ccc str. 391

Doba transferu z letiště cca 90 minut

Votsalakia

6 7

1

 Pláž  Přístav
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

34

3

2

2
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Pobytové oblasti  Pláž  Přístav
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Klidné středisko vzdálené cca 10 km od hlavního města ostrova Samos bude vyhovo-
vat všem, kteří preferují odpočinkovou dovolenou stranou velkých turistických letovisek. 
Najdete zde několik typických taveren a v zálivu dlouhou oblázkovou pláž s pozvolným 
vstupem do moře, která je vhodná zejména pro rodiny s dětmi, stejně jako několik men-
ších pláží s křišťálově čistou vodou.

1   Hotel Kerveli Village cccd str. 385

Doba transferu z letiště cca 30 minut

1

Kerveli

Středisko se nachází na severu nedaleko známé pláže Potami a kdysi bývalo nejvýznam-
nějším centrem ostrova, čemuž odpovídá i zajímavé historické centrum. Okolí Karlovassi 
je díky své poloze uprostřed borových lesů a olivových plantáží oblíbeným cílem pro pěší 
turistiku.

1   Hotel Samaina Inn cccc str. 386

Doba transferu z letiště cca 70 minut

1

Karlovassi

Menší vesnička Limnionas leží na jihozápadním pobřeží ostrova Samos. Na své si zde 
přijdou především milovníci tradiční řecké atmosféry a šnorchlování a potápění. Noční 
život zde není vůbec rušný, nachází se tu pouze pár taveren a tradičních obchodů. 

1   Hotel Limnionas Bay ccc str. 394

Doba transferu z letiště cca 90 minut

1

Limnionas
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POLOHA  Na klidném místě v kopci 
nad písečnooblázkovou pláží. Městečko 
Pythagorion cca 2 km.
VYBAVENÍ  112 pokojů, hlavní a několik 
dvoupatrových vedlejších budov uspořádaných 
terasovitě v kopci směrem k pláži. V hlavní 
budově vstupní hala s recepcí, výtah, společenská 
místnost s TV/sat., minimarket, bar Esperos, hlavní 
restaurace Panorama, restaurace à la carte P2 
Theory, konferenční místnosti. Venku bazén, terasa 
na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, 
restaurace Simplicity a bar Lush u bazénu.
PLÁŽ  2 malé písečnooblázkové pláže 
s pozvolným vstupem do moře přímo u hotelu, 
lehátka a slunečníky zdarma, bar na pláži.
POKOJ  DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, balkon nebo terasa, 
výhled na moře. DRBSV: viz DRSV, boční výhled na moře, 
v bungalovu. DRBSF: viz DRBSV, v bezprostřední blízkosti 
pláže. SUSVZ: viz DRSV, oddělená ložnice, privátní bazén.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
tenis (tvrdý povrch, osvětlení za poplatek).
ZÁBAVA  Příležitostné animační a zábavné programy.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby, u bazénu a na pláži.

Hotel Proteas Blu Resort ccccc
ŘECKO  SAMOS  PYTHAGORION

WELLNESS & SPA
   Hotelové spa centrum Adam & Eve

   Zdarma: krytý bazén, jacuzzi, sauna 

   Za poplatek: pára, masáže, relaxační,  
léčebné a zkrášlující procedury, kadeřnictví 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .......  DRSV | DRBSV | DRBSF 

HHh | HH | H

SUITE  .........................................................  SUSVZ 

HHh | HH | H

H dospělá osoba

Pláž: písečnooblázková cca 20 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Jednoznačně nejkvalitnější hotel 
na ostrově s vynikajícími službami 
a výbornou stravou

  Ideální místo pro odpočinkovou 
dovolenou vzhledem ke konceptu 
pouze pro dospělé

 Překrásné výhledy na moře

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.proteasbluresort.gr

4,5TripAdvisor
576 hodnotících
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Hotel Doryssa Seaside Resort ccccc
ŘECKO  SAMOS  PYTHAGORION

POLOHA  V jižní části ostrova, přibližně 1 km 
od městečka Pythagorion. Vzhledem k blízkosti letiště 
(pouze s denním provozem) možný občasný hluk letadel.
VYBAVENÍ  294 pokojů rozdělených mezi hlavní 
budovu (179 pokojů, 2 patra, výtah) a několik desítek 
1–2patrových domků v tradičním stylu řecké vesnice 
s osobitou atmosférou. Vstupní hala s recepcí, 
společenská místnost s TV/sat., hlavní restaurace, 
taverna, 2 bary, kavárna, minimarket, prodejna 
suvenýrů, kadeřnictví, butik, konferenční místnost. 
Venku bazén, jacuzzi, terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.
PLÁŽ  Dlouhá písečnooblázková pláž s pozvolným 
vstupem do moře je od hotelu oddělena zahradou se 
vzrostlými stromy. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
centrální klimatizace (pouze v hlavní sezoně), TV/sat., 
telefon, lednička, trezor, balkon nebo terasa, výhled 
do zahrady. DRSV: viz DRGV, výhled na moře.  
DRVV: viz DRGV, v části řecké vesničky v tradičním stylu.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: minigolf, 
stolní tenis, biliár, fitness. Za poplatek: plážový 
volejbal, tenis, sauna, vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI  V části hotelu ve stylu řecké vesničky 
postavené okolo typického náměstí s kostelem je také 
malé muzeum s ukázkami rukodělných výrobků.
ZÁBAVA  Pravidelné společenské 
a zábavné večery. Bohaté společenské 
vyžití v centru střediska Pythagorion.
PRO DĚTI  Oddělené dětské brouzdaliště 
se skluzavkou, dětské hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...............................  DRGV 

HHH | Hhi | HH | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRSV | DRVV 

Hhi | HH | HIi | HI

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 10 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  S výbornou polohou přímo u pláže 
oceněné modrou vlajkou EU

  Stylový resort v moderním designu 
s možností programu all inclusive

  Krátký transfer z letiště

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.doryssa.gr

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Lehký snack (10.00–18.00 hod.) 

   Odpolední káva, čaj a zákusky

   Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–24.00 hod.)
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4,0TripAdvisor
724 hodnotících
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POLOHA  Hotel na klidném místě nad menším 
zálivem cca 3 km od střediska Pythagorion. 
Pravidelné spojení linkovým autobusem několikrát 
denně, zastávka cca 300 m od hotelu.
VYBAVENÍ  70 pokojů v hlavní a vedlejší budově, 
2 patra. Vstupní hala s recepcí, společenská 
místnost s TV/sat., bar a hlavní restaurace 
s panoramatickým výhledem. V zahradě terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, bar 
a taverna u bazénu, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Zátoka s oblázkovou pláží přímo pod 
hotelem (přístupná po schodech nebo stezkou 
pro chodce), lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
telefon, centrální klimatizace (červenec–srpen, 
15.00–09.00 hod.), trezor za poplatek, TV/sat.,  
lednička, balkon nebo terasa, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu 
a večeře (salátový bufet, předkrm a hlavní 
jídlo formou výběru z menu).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: biliár,  
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Příležitostně v hlavní sezoně folklorní večery. 
Bohaté společenské vyžití v městečku Pythagorion.
PRO DĚTI  Oddělené dětské brouzdaliště, dětské 
hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Glicorisa Beach ccc
ŘECKO  SAMOS  PYTHAGORION

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

HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: oblázková cca 70 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 25 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vychutnejte si krásné výhledy 
na moře a blízké turecké pobřeží

  Ideální poloha přímo nad zálivem  
s průzračnou vodou

  U hotelu nádherná oblázková pláž  
oceněná modrou vlajkou EU

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.glicorisa.com.gr
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4,0TripAdvisor
132 hodnotících
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POLOHA  Na klidném, romantickém místě 
na vyvýšenině nad mořem. Pětkrát denně mimo neděli 
hotelový autobus do městečka Pythagorion (cca 3 km, 
zdarma) nebo linkový autobus do města Samos (cca 
10 km, za poplatek). Autobusová zastávka cca 400 m.
VYBAVENÍ  72 pokojů, 1 hlavní a 4 vedlejší budovy 
(2 patra, v hlavní budově výtah). Recepce s trezory 
za poplatek, prodejna suvenýrů, bar, hlavní restaurace. 
Venku bazén, terasa na slunění s výhledem na moře,  
lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Nejbližší oblázková pláž s pozvolným 
vstupem do moře dostupná svažitou stezkou 
cca 150 m. Oblázková pláž u hotelu Glicorisa 
Beach, oceněná modrou vlajkou EU, cca 
500 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, centrální klimatizace  
(červenec–srpen), TV/sat., telefon, lednička, balkon  
nebo terasa. DRP: viz DR, počet pokojů omezen.  
ST: viz DR, kuchyňský kout. FR: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu,  
večeře formou menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní sporty 
na pláži Potokaki v Pythagorionu (cca 5 km).
ZÁBAVA  Bohaté společenské vyžití 
v městečku Pythagorion.
PRO DĚTI  Integrované dětské brouzdaliště,  
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi na recepci.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

PROMO POKOJE

Hotel Maritsa Bay ccc
ŘECKO  SAMOS  PYTHAGORION

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

HHH | Hhi | HH | Hii | Hi | H

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

HHH | Hhi | HH | Hii | Hi | H

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

HHHH | HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: oblázková cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Prožití klidné dovolené  
v tradičním prostředí

  Dobrý poměr ceny a kvality

  Překrásné výhledy na moře

  Vhodné pro všechny věkové 
kategorie

2,0TripAdvisor
59 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. 696–697

POLOHA  Klidná lokalita cca 1,5 km od centra 
přístavního města Pythagorion s četnými obchůdky, 
restauracemi a bary. Hotelový minibus do Pythagorionu 
3× denně (mimo neděli) zdarma. Letiště cca 5 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, hlavní  
restaurace, bar a venkovní bazén.
PLÁŽ  Oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře cca 600 m, lehátka a slunečníky za poplatek. 
Na pláž jezdí 3× denně (mimo neděli) zdarma 
hotelový minibus. Krásná pláž Potokaki cca 4 km.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
TV/sat., klimatizace, trezor za poplatek, 
telefon, minilednička, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenisový kurt.
PRO DĚTI  Hřiště, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách hotelu.

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mykalihotel.com

Hotel Mykali Bay cc
ŘECKO  SAMOS  PYTHAGORION

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

HHH | Hhi | HH | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: oblázková cca 600 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 10 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Rodinný hotel s tradiční atmosférou 
vhodný pro méně náročné klienty 

  Ideální poloha nedaleko přístavního 
města Pythagorion

  Cenově výhodná nabídka

3,5TripAdvisor
84 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. 696–697

POLOHA  Ve zcela klidné lokalitě u dlouhé 
oblázkové pláže. Městečko Pythagorion cca 8 km 
a hlavní město ostrova Samos cca 11 km.
VYBAVENÍ  56 pokojů, recepce, společenský 
koutek s TV/sat., bar, hlavní restaurace. 
V zahradě bazén a terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Dlouhá oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), centrální 
klimatizace (červen–srpen), TV/sat., telefon, lednička, 
trezor za poplatek, balkon nebo terasa. DRP: viz DR, 
v přízemí, bez balkonu nebo terasy, omezený výhled.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: kulečník,  
stolní tenis, tenis, plážový volejbal.
ZÁBAVA  Občasné animační a zábavné programy.
PRO DĚTI  Oddělené dětské brouzdaliště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  3 pokoje 
přizpůsobené pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Lehký snack během dne 

   Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.saintnicholas.gr

PROMO POKOJE

Hotel Saint Nicholas cccd
ŘECKO  SAMOS  MYKALI

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

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

HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: oblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel s rodinnou atmosférou 
a překrásnými výhledy na moře

  Klidná dovolená stranou turistických 
středisek přímo u dlouhé oblázkové 
pláže s lehátky a slunečníky zdarma

  Díky programu all inclusive a blízkosti 
pláže vhodné pro rodiny s dětmi
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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. 696–697

4,0TripAdvisor
397 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. 696–697

POLOHA  Centrum střediska Pythagorion  
je vzdáleno cca 7 km (2× denně 3 dny v týdnu 
hotelový bus zdarma), letiště cca 8 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby bar, 
restaurace. Venku bazén, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Hezká oblázková pláž je vzdálena cca 50 m 
(přístup přes málo frekventovanou komunikaci), lehátka 
a slunečníky za poplatek, osušky oproti kauci.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace (v červenci a srpnu zdarma), TV/sat., 
telefon, trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: stolní tenis,  
tenis, vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI  3× týdně zdarma hotelový autobus 
do hlavního města Samos a do střediska Pythagorion.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětské hřiště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

Hotel Zefiros ccc
ŘECKO  SAMOS  MYKALI

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

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: oblázková cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Příjemný rodinný hotel v klidné 
lokalitě stranou turistických 
středisek

  Ideální volba pro všechny,  
kteří preferují odpočinkovou 
dovolenou přímo u pláže

3,5TripAdvisor
75 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. 696–697

POLOHA  Na klidném místě ve svahu 
s překrásnými výhledy na záliv Kerveli. Město 
Samos cca 9 km (3× denně hotelový autobus 
do centra města zdarma mimo neděli).
VYBAVENÍ  62 pokojů rozdělených mezi hlavní budovu 
(2 patra, výtah) a 5 jedno- až dvoupatrových budov 
v zahradě. Recepce, společenská místnost s barem 
a TV/sat. a hlavní restaurace. V zahradě bazén, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  2 malé oblázkové pláže s pozvolným vstupem 
do moře u hotelu (přístup na pláž po schodech) 
a molo usnadňující vstup do moře pro plavce, lehátka 
a slunečníky zdarma. Delší oblázková pláž Kerveli 
cca 300 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
centrální klimatizace (červenec–srpen 16.00–07.00 hod.), 
TV/sat., telefon, lednička za poplatek, trezor  
za poplatek, balkon nebo terasa, výhled do zahrady. 
DRSV: viz DRGV, výhled na moře. DRSVS: viz DRSV, 
lednička zdarma, osušky na pláž a župany zdarma.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis.
ZÁBAVA  Příležitostně řecký večer.
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště, dětské hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Za poplatek: WiFi a internetový 
koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kerveli-village.gr

Hotel Kerveli Village cccd
ŘECKO  SAMOS  KERVELI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........  DRGV | DRSV | DRSVS 

HHH | Hhi | Hh | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: oblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Rodinný hotel v místním stylu, 
obklopený vzrostlou zahradou

  Překrásné výhledy na moře

  Oblázková pláž přímo u hotelu

  Klidná dovolená v tradičním 
prostředí

4,5TripAdvisor
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. 696–697

POLOHA  Na okraji druhého největšího města ostrova 
Karlovassi v blízkosti přístavu. Centrum střediska 
cca 1,5 km (pravidelné autobusové spojení).
VYBAVENÍ  130 pokojů ve 2 budovách, 3 patra, výtahy. 
Vstupní hala s recepcí, trezory zdarma, společenská 
místnost s TV/sat., hlavní restaurace, bar, obchod se 
suvenýry. V zahradě bazén, terasa na slunění s lehátky, 
slunečníky a osuškami zdarma, snack bar u bazénu.
PLÁŽ  Dlouhá oblázková pláž s pozvolným 
vstupem do moře je oddělena pouze pobřežní 
komunikací. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
centrální klimatizace (červenec–srpen), TV/sat.,  
telefon, lednička, balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis,  
basketbal, tenis, fitness.
ZÁBAVA  Příležitostné animační a zábavné 
programy, stejně jako živá hudba.
PRO DĚTI  Integrované dětské brouzdaliště, dětské 
hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby, u bazénu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.samainahotels.gr

Hotel Samaina Inn cccc
ŘECKO  SAMOS  KARLOVASSI

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

HHH | HHii | HHi | HH | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: oblázková cca 20 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel v blízkosti nákupních 
i zábavních možností, vhodný 
pro všechny věkové kategorie

  Od krásné oblázkové pláže oddělen 
pouze pobřežní komunikací

  Možnost programu all inclusive

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Lehký snack (11.00–12.00 a 14.00–18.00 hod.)

   Zmrzlina pro děti (11.00–17.00 hod.)

   Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (11.00–23.00 hod.)
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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. 696–697

4,5TripAdvisor
289 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. 696–697

POLOHA  Na klidném místě ve svahu na okraji 
střediska Kokkari cca 1 km od centra (hotelový autobus 
do centra střediska několikrát denně zdarma).
VYBAVENÍ  108 pokojů rozdělených mezi hlavní 
budovu (2 patra, výtah) a několik přízemních bungalovů 
v zahradě. Vstupní hala s recepcí, koutek s TV/sat., 
hlavní restaurace, bar. V zahradě bazén, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře v Kokkari cca 500 m. Známé oblázkové 
pláže Lemonakia a Tsamadou cca 500–1 000 m. 
Doprava na pláže hotelovým minibusem několikrát 
denně zdarma, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
centrální klimatizace (červenec–srpen), minilednička, 
trezor za poplatek, TV/sat., telefon, balkon nebo 
terasa, v hlavní budově. DRP: viz DR, počet 
pokojů omezen. BG1: viz DR, ve vedlejších 
přízemních budovách rozmístěných v zahradě.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: sauna, jacuzzi, 
biliár, stolní tenis. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  1× týdně řecký večer, živá hudba.  
Další možnosti společenského vyžití v centru  
městečka Kokkari.
PRO DĚTI  Oddělené dětské brouzdaliště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi a internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou menu (13.30–14.30 hod.)

   Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.) 

   Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.arion-hotel.com

PROMO POKOJE

Hotel Arion cccc
ŘECKO  SAMOS  KOKKARI

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

HHh | HHi | HH | Hii | Hi | H

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

HH | Hi

BUNGALOV  .................................................... BG1 

HHh | Hhi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: oblázková cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Romantická poloha s nádhernými 
výhledy na moře a v blízkosti 
nejkrásnějších pláží ostrova

   Ideální pro klienty, kteří preferují 
klidnou dovolenou

   Malebné středisko Kokkari  
v docházkové vzdálenosti



389

S
A

M
O

S

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

4,0TripAdvisor
175 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. 696–697

POLOHA  V malebném středisku Kokkari s typicky 
řeckou atmosférou, v blízkosti pobřežní promenády 
plné tradičních taveren a s velkým množstím nákupních 
mmožností. Zastávka linkového autobusu cca 200 m.
VYBAVENÍ  43 pokojů rozmístěných ve třech 
dvoupatrových budovách. Vstupní hala s recepcí, 
snídaňová místnost, společenská místnost s TV. 
Venku v zahradě bazén, bar u bazénu a terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Přímo u světlé oblázkové pláže s pozvolným 
vstupem do moře, která je oddělena pouze pobřežní 
komunikací. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
TV/sat., telefon, individuální klimatizace 
za poplatek, minilednička za poplatek, trezor 
za poplatek, telefon a balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. Možnost 
dokoupení večeře formou menu. Večeře se 
podávají v některé z taveren v centru Kokkari.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní sporty  
na pláži.
ZÁBAVA  Společenské vyžití v centru střediska Kokkari.
PRO DĚTI  Oddělené dětské brouzdaliště. 
Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu  
a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Athena Beach ccc
ŘECKO  SAMOS  KOKKARI

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

HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 20 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V malebném přístavním městečku 
Kokkari s pobřežní promenádou

  Krásná světlá oblázková pláž  
v bezprostřední blízkosti

  Pro všechny, kteří si chtějí užít  
mimo odpočinku také typicky 
řeckou atmosféru

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelathena-samos.gr

NOVINKA

4,0TripAdvisor
69 hodnotících
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POLOHA  Rodinný hotel vzdálený cca 
1,3 km od oblíbeného střediska Votsalakia. 
Transfer z letiště cca 90 minut.
VYBAVENÍ  Recepce, bar, kavárna, čistírna. 
Bazén u sesterského hotelu Aphrodite cca 50 m.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 100 m. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, TV/sat., telefon,  
kuchyňský kout, trezor, balkon nebo terasa.  
AP1: viz ST, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Bez stravování. Možnost 
dokoupení servírované kontinentální snídaně.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní  
sporty na pláži.
ZÁBAVA  Nákupní a zábavní možnosti 
v centru letoviska.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.

Hotel So Nice ccc
ŘECKO  SAMOS  VOTSALAKIA

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

HH | HI | H

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

HHHH | HHhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková 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

  Prostorná studia a apartmá

  Vhodné pro méně náročné klienty 
všech věkových kategorií

  Výborný poměr ceny a kvality

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sonice-samos.com

5,0TripAdvisor
27 hodnotících

BAZÉN U HOTELU APHRODITE
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4,5TripAdvisor
47 hodnotících

POLOHA  V boční uličce v blízkosti centra menšího 
střediska Votsalakia, v bezprostřední blízkosti taveren 
a obchůdků. Zastávka linkového autobusu cca 50 m.
VYBAVENÍ  36 pokojů rozmístěných v osmi 
menších dvoupatrových budovách roztroušených 
v zahradě. Vstupní hala s recepcí, trezory 
za poplatek, hlavní restaurace. Venku bazén a terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  2 km dlouhá písečnooblázková pláž je oddělena 
pouze málo frekventovanou pobřežní komunikací. 
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
POKOJ  ST: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů), 
obývací část kombinovaná s ložnicí a kuchyňským 
koutem (lednička), TV/sat., telefon, individuální 
klimatizace za poplatek, telefon a balkon nebo terasa.  
AP: viz ST, opticky oddělená ložnice od obývacího 
pokoje kombinovaného s kuchyňským koutem.
STRAVOVÁNÍ  Bez stravování.  
Možnost dokoupení kontinentální snídaně.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní sporty 
na pláži.
ZÁBAVA  Nákupní a zábavní možnosti 
v centru střediska Votsalakia.
PRO DĚTI  Oddělené dětské brouzdaliště. 
Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Agrilionas Beach ccd
ŘECKO  SAMOS  VOTSALAKIA

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

HH | Hi | H

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 20 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Příjemný rodinný hotel  
v bezprostřední blízkosti krásné 
písesčnooblázkové pláže

  Pro všechny, kteří chtějí strávit 
klidnou dovolenou, ale být zároveň 
i v blízkosti obchůdků a restaurací

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.agrilionashotel.gr

NOVINKA
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POLOHA  Na klidném místě poblíž centra 
střediska Votsalakia, zastávka linkového 
autobusu cca 200 m od hotelu.
VYBAVENÍ  12 studií ve dvoupatrové vilce 
s předzahrádkou. Recepce s trezory za poplatek.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře cca 200 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  ST: koupelna/WC, individuální klimatizace 
za poplatek, obývací část kombinovaná s ložnicí 
a kuchyňským koutem (lednička), balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Bez stravování.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní sporty 
na pláži.
ZÁBAVA  Restaurace, bary a taverny 
v centru střediska Votsalakia.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cc

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

Studia Theo cc
ŘECKO  SAMOS  VOTSALAKIA

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

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečnooblázková cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vilka s rodinnou atmosférou 
a typickou řeckou pohostinností

  Dlouhá písečnooblázková pláž 
vzdálená jen 200 m

  Prožití dovolené v tradičním  
řeckém duchu

4,0TripAdvisor
8 hodnotících
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POLOHA  Hotel obklopený zelení leží v mírném 
svahu nad klidným zálivem. Letovisko Limnionas 
s bary a tavernami cca 4 km, 50 km od hlavního města 
Samos, autobusová zastávka cca 50 m od hotelu.
VYBAVENÍ  43 pokojů, 4 menší budovy, vstupní hala 
s recepcí, bazén, TV místnost, restaurace, restaurace 
à la carte, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Zátoka s písečnooblázkovou pláží přímo 
pod hotelem. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, lednička, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou bufetu plus výběr ze 2 hlavních jídel.
ZÁBAVA  Zábavní a nákupní možnosti v letovisku 
Votsalakia vzdáleném cca 5 km. Nejbližší obchod 
cca 200 m.
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště, dětské hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.

Hotel Limnionas Bay ccc
ŘECKO  SAMOS  LIMNIONAS

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 80 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná poloha v zátoce s krásnou 
písečnooblázkovou pláží

  Hotel v mírném svahu přímo 
nad zálivem s průzračnou vodou

  Prostorná studia s kuchyňkou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotel-limnionas-bay-village.com
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3,0TripAdvisor
40 hodnotících
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Korfu bývá oprávněně nazýváno „smaragdem 
Středomoří“, jelikož dodnes patří k nejkrásnějším 
evropským ostrovům. Hojné srážky a příznivé klima 
vyhovují zdejší fauně i flóře a přispívají ke kráse 
zeleného ostrova. V jižní části ostrova se krajina 
svažuje mírně z kopce a vytváří krásné dlouhé 
pláže a zátoky. Zvolíte-li dovolenou na ostrově 
Korfu, nemusíte se bát nesnesitelných tropických 
teplot ani v horkém létě. 

CHARAKTERISTIKA
Korfu je s rozlohou 592 čtverečních kilometrů druhým největším řeckým ostrovem v Jón-
ském moři. Ostrov je 54 kilometrů dlouhý a 28 kilometrů široký (v nejužším místě pak jen 
necelé 3 kilometry). Je velmi zelený a obklopuje ho průzračné tyrkysové moře lemované 
písečnými i oblázkovými plážemi.
Důležitým hospodářským odvětvím je zemědělství a rybolov. Typickými plodinami jsou 
především olivy a vinná réva. Ze zvířat se chovají hlavně kozy a ovce. Co se týče zdejší 
flóry, naleznete zde olivovníky, citrusové stromy, cypřiše, oleandry, pistácie, vavříny 
i vzácné druhy borovic. V květnu začínají kvést orchideje, kterých se zde vyskytuje kolem 
padesáti druhů.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Nejvíce antických památek naleznete v antickém městě Kerkyra – Paleopolis. Najdete 
zde například chrámový areál v Mon Repós, který leží na plochém návrší Odhos Analipsis 
Dalšími významnými památkami Kerkyry je například kaple Agios Athanásios, ženský 
klášter Moní Efimía, bazilika Paleopolis, Římské lázně I a II, chrám a pramen Kardáki 
nebo Artemidin chrám. 
Kassiopi je významné turistické středisko na severovýchodním cípu ostrova, které vyhle-
dávají turisté z celého světa. Za svůj vznik v 8.–7. století př. n. l. vděčí Kassiopi jednak 

své výhodné geografické poloze, jednak dobře chráněnému přirozenému přístavu. Nad 
městem se tyčí zbytky hradu postaveného Francouzi z Neapolského království, kteří vládli 
ostrovu v letech 1267–1386. Dodnes se na několika místech dochovaly také zbytky 
zdiva římských vil.

PRAKTICKÉ TIPY
Korfu je krásným místem pro potápění. Například na západním pobřeží najdete útesy 
s nádhernými malými jeskyněmi. Mezi nejkrásnější místa patří Paleokastritsa, Sidári 
a Peroulades. Vyhledávanými sporty na Korfu jsou také windsurfing a kitesurfing. Pokud 
se věnujete golfu, nedaleko od pláže Ermones v údolí Rópa najdete známé 18jam-
kové golfové hřiště s vodními překážkami, jež je považováno za jedno z nejlepších 
ve Středomoří. 

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)
Vůbec nevadí, že už nejste děti, protože výlet do vodního parku Aqualand je opravdu pro 
každého. Vodní park leží v oblasti poblíž Glyfady. Obří skluzavky, černé díry, kamikadze, 
vodní trouby, bláznivá řeka, líná řeka, skluzavky s volným pádem, umělé vlny, bazény, to 
vše zajistí nezapomenutelný zážitek. K dispozici jsou převlékárny, sprchy, suchý a mokrý 
bar, restaurace, butik se suvenýry a fotoshop.  

DŮLEŽITÉ INFORMACE
V Řecku je nově zavedena povinnost hradit pobytovou taxu v závislosti na kategorii hotelu. 
Taxa není zahrnuta v ceně zájezdu a musí být uhrazena klientem přímo na recepci hotelu.

Smaragd Středomoří

TO NEJLEPŠÍ Z KORFU

   Nejseverněji položený řecký ostrov

   Zaujme krásným mořem, ale i svou svěží přírodou

   Mírné klima vhodné i pro rodiny s malými dětmi
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MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 24 28 31 31 27 22

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 18 21 24 24 23 21

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

ACHILLION  Neoklasicistní zámeček se zahradou, který nechala postavit  
jako letní sídlo rakouská císařovna Alžběta, zvaná Sissi. AGIOS GEORGIOS 
PAGON  Klidné letovisko nezasažené masivním turismem, nabízející jednu 
z nejkrásnějších pláží Korfu. KERKYRA  Hlavní město ostrova, postavené 
v benátském stylu, se dvěma pevnostmi a největším řeckým náměstím – 
Esplanade. KLÁŠTER VLACHERNA  Klášter na poloostrově Kamoni v těsné 
blízkosti letiště, který se stal symbolem Korfu. PALEOKASTRITSA  Nejkrásnější 
rybářská vesnička na ostrově, která se změnila v mondénní letovisko, skrývá 
příjemný venkovský klášter s pohostinnými pravoslavnými mnichy.

K
or
fu
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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

  Vydejte se na oblíbený 
celodenní výlet po ostrově 
Korfu

Navštívíte malebný zámeček Achillion. 
Na chvilku se zastavíte u poloostrova 
Kanoni, a pokud budete mít štěstí, 
burácení přistávajícího letadla zažijete 

na vlastní kůži. Kromě letadel je u Kanoni 
i Myší ostrůvek s klášterem Vlachernou.
Osobní volno v Paleokastritse se dá vyu-
žít k vykoupání nebo k výletu do jeskyní 
na lodičkách (není součástí ceny výletu). 
Paleokastritsa patří právem k nejkrásněj-
ším místům ostrova. 

Ostrov Korfu se může pyšnit nádhernými přírodními sceneriemi. Abyste si je mohli vychutnat do sytosti, 
doporučujeme vybrat si některý z výletů po ostrově. Vydat se můžete za antickými památkami nebo zvolit 
odpočinkovou trasu, která vás zavede na nejkrásnější pláž. Pro děti a milovníky vodních radovánek je určen 
výlet do Aqualandu, kde na vás čekají skluzavky, bláznivá řeka a mnoho dalších atrakcí.

  Den plný odpočinku v náručí 
překrásné přírody, barev 
mořské hladiny a úchvatného 
pobřeží ostrova Paxos 
a Antipaxos

Během výletu navštívíte mořské jeskyně 
s nádherně průzračnou vodou a vysokými 

stropy. Dále pojedete k ostrůvku Antipa-
xos. Koupat se budete přímo z lodi, která 
bude mít připraveny schůdky. Odpoledne  
loď zastaví v hlavním městě ostrova Paxos 
Gaiosu. Ve městě plném uliček, obchodů 
a restaurací se naskýtá nejlepší příležitost 
ochutnat řeckou kuchyni. 

  Užijte si den plný zábavy 
v oblíbeném místním 
aquaparku

Vodní park leží v oblasti poblíž Glyfady. Obří 
skluzavky, černé díry, vodní trouby, bláznivá 
řeka, líná řeka, skluzavky s volným pádem, 
bazény, to vše zajistí nezapomenutelný 

zážitek. V ceně výletu je doprava auto-
busem od hotelu a zpět, všechny vodní 
atrakce, slunečníky a lehátka.
V areálu je možné si pronajmout bezpeč-
nostní schránky. K dispozici jsou převlé-
kárny, sprchy, bar, restaurace a obchod 
se suvenýry. Některé atrakce jsou určeny 
pouze pro dospělé a naopak.

  Navštivte Albánii, která je 
pro mnohé stále místem 
nepoznaným

Hned po vylodění v albánském přístavu 
Saranda vás budou očekávat autobusy, které 
vás odvezou k archeologickému nalezišti 
v Butrintu, jedné z nejcennějších památek 

v Albánii. K nejvýznamnějším památkám 
patří zachovalý amfiteátr ze 3. století př. n. l., 
zbytky lázní, stará antická akropole nebo 
stará benátská tvrz ze 14. století. Po příjezdu 
z naleziště je pro vás připraven bufetový 
oběd v Sarandě (v ceně). K absolvování 
výletu je nutné mít cestovní pas a uhradit 
na místě vstupní poplatek 10 € na osobu.

Albánie� od 72 €

Aqualand – vodní park od 42 €

Lodní výlet na Paxos a Antipaxos od 42 €

Okruh ostrovem od 1 190 Kč
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Gouvia

Dassia

Ipsos

Středisko Barbati leží na jižním úbočí pohoří Pantokrator u okružní ostrovní silnice cca 
21 km od hlavního města Kerkyra (linkové spojení několikrát denně). Je zde příjemná téměř 
800 m dlouhá oblázková pláž s azurově modrou vodou, kde si na své přijdou i milovníci 
vodních sportů. Kromě této pláže je možné nalézt nedaleko střediska i menší romantické 
pláže se skalnatým pobřežím. Středisko je vhodné ke strávení klidnější dovolené.

1   Hotel Sunshine Corfu & Spa cccc str. 408
2   Hotel Golden Mare cccc str. 414 
3   Hotel Nautilus Barbati ccc str. 413

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště cca 30–50 minut

4

3

7

5

Nissaki / Barbati

Přímořské letovisko Ipsos se rozkládá v nádherné zátoce asi 15 km severně od hlavního 
města Kerkyra, linkové spojení cca každé dvě hodiny. Na pláži jsou k dispozici téměř 
všechny druhy vodních sportů. Letovisko je vyhlášeno svým rušným nočním životem, je 
zde mnoho diskoték a barů. Poblíž letoviska vede cesta na nejvyšší horu ostrova Panto-
krator, kde je nejkrásnější výhled na severní část ostrova Korfu.

4   Hotel Ipsos Beach ccc str. 412

Leží asi 10 km od města Korfu, linkové spojení je dvakrát za hodinu. Jde o rušné turis-
tické centrum s mnoha bary, restauracemi a nočními kluby. Na místní písečné a obláz-
kové pláži jsou k dispozici téměř všechny druhy vodních sportů.

5   Hotel Elea Beach cccc str. 409
6   Hotel Ikos Dassia ccccc str. 406
7   Hotel Livadi Nafsika ccc str. 411
8   Hotel Magna Graecia cccd str. 410

9   Hotel Funtazie klub Louis Corcyra Beach cccc str. 404
q   Hotel Kontokali Bay Resort & Spa ccccc str. 402

Hotel Golden Sands ccc str. 434 
Doba transferu z letiště cca 90 minut

Agios Georgios

Hotel MAYOR Capo di Corfu cccc str. 432 
Hotel Funtazie klub Attika Beach cccd str. 430

Doba transferu z letiště cca 90 minut

Lefkimmi

1

8

9

q

 Pláž  Centrum turistického ruchu  Přístav
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Paleo Art Nouveau Hotel cccd str. 425 
Hotel Porto Demo Boutique cccc str. 424

Doba transferu z letiště cca 50 minut

Paleokastritsa / Agios Georgios Pagon

Hlavní město ostrova nacházející se na východním pobřeží. Hlavním lákadlem je Staré 
město, které je od roku 2007 součástí světového dědictví UNESCO.

1   Hotel MAYOR Mon Repos Palace Art cccc str. 446

Korfu – město

Doba transferu z letiště cca 15 minut

1

6

2
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Ermones

Pobytové oblasti

Glyfada je nádherná zátoka se zalesněným okolím na jihozápadním pobřeží ostrova asi 
17 kilometrů západně od hlavního města Kerkyry. Najdete tu písečnou pláž s možností 
řady vodních sportů. Pokud je vaší vášní golf, jste na správné adrese, protože asi 3 km 
odtud se nachází golfové hřiště.

1   Hotel MAYOR Pelekas Monastery ccccd str. 426
2   Hotel MAYOR La Grotta Verde Grand Resort ccccd str. 428

Pelekas / Agios Gordis

Doba transferu z letiště cca 45–60 minut

Středisko určené pro klidnou dovolenou se nachází na západním pobřeží ostrova v krás-
ném zálivu obklopeném zeleným pohořím. Hlavní město Kerkyra je vzdáleno cca 17 km. 

3   Hotel Atlantica Grand Mediterraneo & Spa ccccc str. 401

Benitses je malá rybářská vesnička poblíž Peramy. Leží asi 14 kilometrů od centra města 
Korfu, linkové spojení každých třicet minut. Na pláži je široká nabídka vodních sportů, 
nechybějí tu ani restaurace, bary a rybářské taverny.

1   Hotel Aeolos Beach Resort cccc str. 443
2   Hotel Primasol Louis Ionian Sun cccc str. 444
3   Hotel Potamaki Beach ccc str. 442
4   Hotel Aurora ccc str. 439 
5   Hotel MarBella Corfu ccccc str. 440
6   Hotel MarBella Nido Suite & Villas ccccc str. 441 

Benitses / Perama / Agios Ioannis

Doba transferu z letiště cca 30 minut

Menší středisko plné nočního života, restaurací a barů leží asi 20 km od centra města 
Korfu, linkové spojení každé dvě hodiny. Jsou zde písečné pláže, nejbližší sousední ves-
nička Messonghi je vzdálena asi kilometr.

1   Hotel Seabird ccd str. 438 
2   Hotel Alkionis ccc str. 437
3   Hotel Cooee Albatros ccc str. 436
4   Hotel Delfinia cccc str. 435

Moraitika / Mesonghi

Doba transferu z letiště cca 50 minut

Oblíbená turistická letoviska leží na severním pobřeží ostrova Korfu asi 45 km od hlav-
ního města. V centrech obou letovisek naleznete množství restaurací, taveren a obchodů. 
Na okraji střediska Acharavi se nachází aquapark Hydropolis se spoustou vodních atrakcí.

1   Hotel Angela Beach ccc / 
Hotel Angela Beach Family Deluxe cccc  str. 420 

2   Hotel Roda Garden Village ccc str. 419 
3   Hotel Acharavi Beach cccc str. 416
4   Hotel Almyros Beach ccccc str. 418
5   Hotel Mareblue Beach cccc str. 422

Doba transferu z letiště cca 90–120 minut

1

3

1
2

3

5

 Pláž  Centrum turistického ruchu  
 Obchodní středisko  Aquapark  Přístav

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Acharavi / Roda

2
3

4

1

4

1

2

3

2

4
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POLOHA  Ve svahu na západním pobřeží Korfu, cca 
1,5 km od tradiční řecké vesničky Vatos. Hlavní město 
Korfu cca 16 km, zastávka linkového autobusu u hotelu.
VYBAVENÍ  Komplex hlavní budovy a bungalovů 
ve svahu. Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
restaurace à la carte, piano bar, minimarket. Venku 
bazén a terasa se slunečníky, lehátky a osuškami 
zdarma. Mezi jednotlivými budovami se lze 
pohybovat pěšky nebo malou kabinovou lanovkou.
PLÁŽ  Oblázková pláž přímo pod hotelem, přístup 
možný kabinovou lanovkou, slunečníky a lehátka zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,  
župan, trepky), klimatizace, TV/sat., telefon, minibar 
za poplatek a trezor za poplatek, balkon nebo 
terasa. DRSS: viz DR, částečný výhled na moře. 
DRSVX: viz DR, přímý výhled na moře.  
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: 3 tenisové 
kurty (osvětlení za poplatek), stolní tenis. 
Za poplatek: horská kola a vodní sporty 
na pláži, 18jamkové golfové hřiště cca 1 km.
ZVLÁŠTNOSTI  Hotel neakceptuje klienty do 16 let.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Atlantica Grand Mediterraneo & Spa ccccc
ŘECKO  KORFU  ERMONES

WELLNESS & SPA
 Zdarma: vyhřívaný bazén, pára a fitness

  Za poplatek: masáže, relaxační a zkrášlující 
procedury, kadeřnictví

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

HHH | HH | H

H osoba od 16 let

Pláž: oblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel s nádherným 
panoramatickým výhledem na moře

  Vhodné pro náročné klienty hledající 
klidnou dovolenou v rámci hotelu

  Volný vstup do hotelového spa

  Pouze pro osoby starší 16 let

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.atlanticahotels.com

POKOJ DE LUXE SUPERIOR

16+
4,5TripAdvisor

2 089 hodnotících
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Hotel Kontokali Bay Resort & Spa ccccc
ŘECKO  KORFU  GOUVIA

POLOHA  Na klidném místě v udržované 
zahradě cca 2 km od centra střediska Gouvia. 
Hlavní město Korfu cca 6 km (spojení linkovým 
autobusem, zastávka cca 300 m).
VYBAVENÍ  259 pokojů, hlavní pětipodlažní budova, 
2 výtahy, 7 jednopatrových budov. Vstupní hala 
s recepcí, restaurace, restaurace à la carte, bar, piano 
bar, společenská místnost s TV/sat., konferenční 
centrum, kadeřnictví a obchod se suvenýry. V zahradě 
bazén s mořskou vodou, terasa s lehátky, slunečníky 
a osuškami zdarma, bar u bazénu a taverna.
PLÁŽ  Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 
přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,  
župan, trepky), centrální klimatizace, telefon, rádio,  
TV/sat., minibar, trezor, balkon nebo terasa s výhledem 
do zahrady. DRJV: viz DRGV, výhled na jezero. 
DRSV: viz DRGV, výhled na moře. DRPP: viz DRGV, 
privátní bazén. FRGV: viz DRGV, pokoj rozdělený 
posuvnými dveřmi na 2 části. Na uvítanou hosté 
obdrží láhev vína a minerální vody. FRSV: viz FRGV, 
výhled na moře. FRJV: viz FRGV, výhled na jezero.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení oběda formou bufetu 
a večeře (předkrm, saláty a zákusek formou 
bufetu, hlavní jídlo formou výběru z menu).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis 
(osvětlení za poplatek), stolní tenis, šachy a plážový 
volejbal. Za poplatek: horská kola a vodní sporty 
na pláži, 18jamkové golfové hřiště cca 13 km.
ZÁBAVA  Příležitostný večerní program.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, hlídání 
dětí za poplatek (na vyžádání), dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

WELLNESS & SPA
  Vstup od 16 let 

  Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén, vyhřívaný 
relaxační bazén, jacuzzi, 2 sauny, pára, fitness 
a relaxační místnost

  Za poplatek: různé druhy masáží, relaxačních 
a zkrášlujících procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  . DRGV | DRSV | DRJV | DRPP 

HHH | Hhi | Hh | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  .....................  FRGV | FRSV | FRJV 

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: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel určený pro náročné

  Ideální místo pro klidnou 
a odpočinkovou dovolenou

  V blízkosti hlavního města Korfu

  Volný vstup do hotelového spa

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kontokalibay.com
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Hotel Funtazie klub Louis Corcyra Beach cccc
ŘECKO  KORFU  GOUVIA

POLOHA  Zasazen v zeleni, několik minut chůze 
od hlavní třídy letoviska Gouvia s mnoha nákupními 
a zábavními možnostmi. Hlavní město Korfu 
cca 8 km (spojení linkovým autobusem, zastávka 
cca 200 m). Nemocnice v hlavním městě, golfové 
hřiště (18 jamek) 15 km, Aqualand 6 km.
VYBAVENÍ  370 pokojů, komplex několika  
budov a bungalovů. Vstupní hala s recepcí, výtahy, 
restaurace s terasou, lobby bar, restaurace  
à la carte (otevřeno 3× týdně, pouze v hlavní sezoně). 
V zahradě bazén, dětský bazén, další bazén  
v oddělené části hotelu, bar u bazénu a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Přímo u hotelu menší přírodní písečnooblázková 
pláž a uměle upravená písečnooblázková pláž 
s přístupem do moře po několika schodech, lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, lednička, TV/sat., trezor 
za poplatek, balkon nebo terasa, velikost pokoje 
23 m2. DRSV: viz DR, výhled na moře. BG: viz DR, 
pokoj rozdělen zatahovacími dveřmi na 2 části, 
velikost pokoje 23 m2. BGSV: viz BG, výhled 
na moře. FRSV: viz DRSV, oddělená ložnice 
zatahovacími dveřmi, velikost pokoje 26 m2.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive. 
Vyžadováno formální oblečení.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: 2 tenisové kurty 
(vybavení oproti kauci), stolní tenis, mini fotbalové 
hřiště, minigolf, plážový volejbal. Za poplatek: biliár
ZÁBAVA  Folklorní večery, možnosti 
zábavy v bezprostřední blízkosti hotelu.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, miniklub (pro děti 
4–12 let), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc

INTERNET  Zdarma: WiFi na pokoji a v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Večeře v restauraci à la carte  
(čínské speciality, nutná rezervace)

  Lehký snack (10.00–18.00 hod.)

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

 3× týdně tematická večeře 

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

HHH | Hhi | Hh | hii | Hi | H 

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

HHH | Hhi | Hh

BUNGALOV  ...........................................  BG | BGSV 

HHHH | HHhi | Hhii

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

HHHH | HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Doporučujeme klientům, kteří 
rádi kombinují odpočinek u moře 
se zábavou

  Hotel zasazený v krásné udržované 
zahradě přímo na břehu moře

   Prostorné pokoje

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.louishotels.com

PROMO POKOJE
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DVOULŮŽKOVÝ POKOJ (DR)

4,5TripAdvisor
2 622 hodnotících
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Hotel Ikos Dassia ccccc
ŘECKO  KORFU  DASSIA

POLOHA  Na okraji střediska Dassia, 
cca 100 m od turistické třídy s mnoha 
tavernami, obchůdky a bary. Hlavní město Korfu 
cca 11 km (spojení linkovým autobusem).
VYBAVENÍ  2 hlavní budovy, 403 pokojů, výtahy, 
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 7 restaurací 
à la carte, 5 barů, gelaterie, výtah, 4 venkovní 
bazény, dětský bazén, terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky zdarma, vnitřní bazén, spa, minimarket.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře přímo u hotelu. Lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma, plážový servis. Na pláži oddělená zóna 
pouze pro dospělé osoby.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župan), TV/sat., DVD/CD přehrávač, telefon, individuální 
klimatizace, kávovar Nespresso, set na přípravu kávy  
nebo čaje, minibar, trezor, balkon nebo terasa, 23 m2.  
DRS: viz DR, prostornější, 25 m2. DRSVS: viz DRS, 
výhled na moře. FR: viz DR, 2 oddělené místnosti,  
50 m2. FRSV: viz FR, výhled na moře. JS: viz DRS,  
prostornější, 35 m2. JSSV: viz JS, výhled na moře.  
JSPPX: viz JS, privátní bazén.
STRAVOVÁNÍ  Viz program ultra all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, stolní  
tenis, tenisové kurty, minigolf, aerobik, aquaaerobik, 
basketbal, plážový fotbal, badminton, plážový volejbal, 
vodní pólo, jóga pro začátečníky, kánoe (20 minut 
denně), úvodní hodina potápění (v hotelovém bazénu, 
1× za pobyt), šlapadla (20 minut denně).  
Za poplatek: fotbalová a tenisová akademie, 
vodní sporty na pláži, půjčení motorového 
člunu/katamaránu/jachty, potápění. 
ZÁBAVA  Denní a večerní animační program. 
Možnost zapůjčení auta na 1 den zdarma.
PRO DĚTI  Brouzdaliště a hřiště, miniklub,  
hlídání dětí (4–12 let, 30 minut zdarma denně), 
dětská postýlka zdarma.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

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

HH | H

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSV 

HHHH | HHhi | Hhh | Hhii | Hhi

JUNIOR SUITE  ............................  JS | JSSV | JSPPX 

Hhh | Hhi | Hh | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel vhodný i pro velmi 
náročnou klientelu

  Excelentní poloha přímo u dlouhé 
pláže patřící mezi nejoblíbenější 
na ostrově

  Vynikající kuchyně tvořená  
dle michelinských standardů

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

WELLNESS & SPA
  Zdarma: jacuzzi, sauna, parmí lázeň, vnitřní 
vyhřívaný bazén

  Za poplatek: masáže, lázeňské procedury, 
manikúra, kadeřnictví

PROGRAM ULTRA 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack během dne

  Zmrzlina (10.00–18.00 hod.)

  7 à la carte restaurací (nutná rezervace)

  „Dine out“ – možnost návštevy 3 restaurací 
mimo hotel (nutná rezervace)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní a mezinárodní výroby (09.00–02.00 hod.)

PROMO POKOJE
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POLOHA  V klidné oblasti na východním 
pobřeží ostrova. Tradiční řecká vesnička Nissaki 
cca 500 m. Hlavní město Korfu cca 25 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtahy, 
restaurace, restaurace à la carte (italská a řecká), 
minimarket. Venku 2 bazény, terasa s lehátky, 
slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž přímo pod 
hotelem, přístup výtahem nebo po schodech, 
lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  BG/BGP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, trezor, balkon 
nebo terasa. BGF: viz BG, prostornější. BGSV: viz BG, 
výhled na moře. DRSV: viz BGSV, hlavní budova.  
FRSV: viz DRSV, prostornější. JS: viz BG, hlavní budova, 
přímý vstup do relaxačního bazénu. SU: viz JS, 
oddělený obývací pokoj. 
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis 
(osvětlení za poplatek), stolní tenis, plážový 
volejbal, aerobik. Za poplatek: horská kola, 
lekce potápění a vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Animační program, pravidelné zábavné večery.
PRO DĚTI  Brouzdaliště a hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby.  
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Sunshine Corfu & Spa cccc
ŘECKO  KORFU  NISSAKI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký studený a teplý snack (12.30–16.00 hod.)

  Káva, čaj a zákusek (17.00–18.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–24.00 hod.)WELLNESS & SPA

  Vstup od 16 let

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

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

HHH | Hhi | Hh | H
BUNGALOV  ............................................. BG | BGP 

HHH | Hhi | Hh | H
BUNGALOV  .................................................... BGF 

HHhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh
BUNGALOV  .................................................. BGSV 

Hhh | Hhi | Hh
RODINNÝ POKOJ  .........................................  FRSV 

HHhhi | Hhhh | Hhhii | Hhhi | HHh | Hhii | Hhi
JUNIOR SUITE / SUITE  ..................................... JS 

Hhh | Hhi | Hh
SUITE  ..............................................................  SU 

HHhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh
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

  Oblíbený hotel na klidném místě 
s krásnou přírodou – ideální místo 
pro odpočinek a relaxaci

  Krásný výhled na křišťálově  
čisté moře

  Možnost pokojů s přímým  
vstupem do bazénu

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sunshinevacationclubs.com

3,5TripAdvisor
1 258 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. 696–697

POLOHA  Přímo u pláže. Centrum střediska 
Dassia s mnoha tavernami, obchůdky a bary cca 
500 m. Hlavní město Korfu cca 13 km (spojení 
linkovým autobusem, zastávka cca 200 m).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, trezor 
za poplatek, restaurace, lobby bar, společenský 
kout s TV, obchod se suvenýry. V udržované zahradě 
2 bazény (1 s mořskou vodou), terasa s lehátky, 
slunečníky a osuškami za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ  Úzká písečnooblázková pláž přímo u hotelu, 
lehátka a slunečníky za poplatek, bar na pláži.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
centrální klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, balkon 
nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. FR: viz DR, 
přistýlka formou palandy nebo rozkládací pohovky.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis. 
Za poplatek: biliár a vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Animační programy, 
živá hudba, folklorní večery.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Elea Beach cccc
ŘECKO  KORFU  DASSIA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack, zmrzlina (10.00–18.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusek

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

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

HHH | HHii | Hhi | Hh | h

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

Hh | Hi

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

Hhii | Hhi | Hh

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 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha přímo u pláže 
a zároveň nedaleko centra 
oblíbeného střediska Dassia

  Klidné prostředí vhodné pro strávení 
příjemné rodinné dovolené

  Především rodiny ocení možnost  
all inclusive

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.eleabeach.com

4,0TripAdvisor
338 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. 696–697

Hotel Magna Graecia cccc
ŘECKO  KORFU  DASSIA

POLOHA  Centrum střediska Dassia je vzdáleno 
cca 100 m, nejbližší nákupní možnosti cca 
50 m. Hlavní město Kerkyra cca 10 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby 
bar, hlavní restaurace, společenská místnost. 
Venku bazén, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž je vzdálena  
cca 300 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace (centrální, v hodinách určených hotelem), 
TV/sat., telefon, lednička, trezor za poplatek,  
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
FR: viz DR, prostornější. SU: viz DR, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenisové 
kurty, stolní tenis, volejbal, vodní sporty na pláži. 
Za poplatek: kulečník, vířivka, sauna.
ZÁBAVA  Občasné animační programy.
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Dopolední a odpolední lehký snack

  Neomezená konzumace alkoholických 
a nealkoholických nápojů (10.30–23.00 hod.) 

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

HHI | HH | Hi | H

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

HHHH | HHHI | Hhh | HHII | HHI | HH | HI

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

HHHHH | HHHHI | Hhhh | HHHII | HHHI | Hhh | 
HHIII | HHII | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená

  Cenově výhodná nabídka

  Výborná poloha nedaleko centra 
a zároveň u pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.ionian-hotels.com

3,5TripAdvisor
359 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. 696–697

POLOHA  V klidné poloze, živé centrum střediska 
Dassia s mnoha obchody, restauracemi a kavárnami 
cca 300 m. Hlavní město Korfu vzdáleno cca 
12 km (spojení linkovým autobusem).
VYBAVENÍ  103 pokojů, vstupní hala s recepcí, trezor 
za poplatek, bar, restaurace. Venku bazén, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 300 m, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC, klimatizace, TV/sat.,  
telefon, lednička za poplatek, trezor za poplatek,  
balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: tenis 
a stolní tenis.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, AMEX.

Hotel Livadi Nafsika ccc
ŘECKO  KORFU  DASSIA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack v baru (10.00–18.00 hod.)

  Káva, čaj a zákusek (16.00–18.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.) 

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

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Příjemný hotel pro prožití ničím 
nerušené dovolené vhodný pro 
klienty všech věkových kategorií

  Výborná poloha stranou rušné 
části střediska, ale přitom v pěší 
dostupnosti centra

  Program all inclusive

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

3,5TripAdvisor
190 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. 696–697

POLOHA  Na okraji střediska Ipsos, cca 400 m 
od centra. Podél pobřežní komunikace mnoho obchodů, 
barů a taveren. Hlavní město Korfu cca 15 km 
(spojení linkovým autobusem, zastávka cca 100 m). 
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, 
restaurace, bar s TV koutem. Venku bazén, 
terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Oblázková pláž Ipsos oddělená pobřežní 
komunikací cca 80 m, slunečníky a lehátka za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace za poplatek, 
TV/sat.,trezor za poplatek, telefon, balkon 
nebo terasa. SR: viz DR, bez balkonu, výhled 
do vnitrobloku. FR: viz DR, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: stolní  
tenis, biliár. 
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka  
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA.

Hotel Ipsos Beach ccc
ŘECKO  KORFU  IPSOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack (14.00–18.00 hod.)

  Místní zmrzlina pro děti  

  Odpolední káva, čaj a zákusek  
(16.00–17.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.) 

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

H

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

HHI | Hh

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

HHHH | Hhhi | Hhh | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: oblázková cca 80 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výtečná poloha v blízkosti centra 
i pláže

  Výborný výchozí bod pro poznávání 
celého ostrova – noční bary 
a diskotéky v blízkosti hotelu

  Prostorné rodinné pokoje 
s oddělenou ložnicí

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

3,5TripAdvisor
264 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. 696–697

POLOHA  V klidné poloze na kopci. Středisko 
Barbati cca 2 km, rušné středisko Ipsos známé 
čilým nočním životem cca 3 km. Hlavní město 
Korfu cca 17 km (spojení linkovým busem).
VYBAVENÍ  Hlavní budova a 4 vedlejší, 64 pokojů, 
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar s TV koutkem. 
Venku bazén, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Přímo pod hotelem dřevěné plato, 
přístup po schodech. Vstup do moře po žebříku, 
slunečníky a lehátka zdarma. Oblázková pláž 
Barbati cca 2 km, 2× denně hotelový autobus 
zdarma. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, TV/sat., telefon, 
trezor za poplatek, klimatizace a lednička 
za poplatek (na vyžádání), balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: stolní tenis.
ZVLÁŠTNOSTI  Nedoporučujeme 
méně pohyblivým klientům.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA.

Hotel Nautilus Barbati ccc
ŘECKO  KORFU  BARBATI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack (14.00–18.00 hod.)

  Místní zmrzlina pro děti

  Odpolední káva, čaj a zákusek  
(16.00–17.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.) 

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

Hhi | Hh | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: molo u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodné ubytování 
s možností programu all inclusive

  Nádherný výhled na azurové moře

  Klidná dovolená stranou veškerého 
ruchu

  Příjemná a rodinná atmosféra hotelu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

Hotel Nautilus Barbati

3,5TripAdvisor
270 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. 696–697

POLOHA  V klidné lokalitě cca 500 m od centra 
letoviska Barbati, kde naleznete bary, taverny, 
restaurace a obchody se suvenýry. Nejbližší nákupní 
možnosti cca 50 m. Hlavní město Korfu cca 17 km 
(spojení linkovým busem), letiště je vzdáleno 18 km.
VYBAVENÍ  100 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
restaurace, restaurace à la carte, lobby bar a bar 
u bazénu, výtah, venkovní bazén, lehátka a slunečníky 
u bazénu zdarma, bar na střeše (à la carte), 
směnárna, konferenční prostory, spa, fitness.
PLÁŽ  Menší písečnooblázková pláž cca 
50 m přes silnici (bez plážového servisu, vstup 
na pláž po 90 schodech). Oblázková pláž Barbati 
cca 500 m, lehátka a slunečníky za poplatek, 
hotelový minibus zdarma několikrát denně.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župan), telefon, TV/sat., individuální klimatizace, 
DVD přehrávač, trezor, set na přípravu kávy a čaje, 
balkon nebo terasa. FR: viz DR, rozkládací pohovka. 
Při obsazenosti 4+0 může být stísněný prostor.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
stolní tenis. Za poplatek: kulečník.
ZÁBAVA  Denní a večerní animace, 1× týdně 
řecký večer, lekce řečtiny 2× týdně, lekce vaření 
řecké kuchyně 2× týdně.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská 
postýlka (na vyžádání(.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccd
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.

Hotel Golden Mare cccc
ŘECKO  KORFU  BARBATI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně (10.00–11.00 hod.)

  Odpolední snack (16.00–17.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.30 hod.)

WELLNESS & SPA
   Za poplatek: jacuzzi, masáže, manikúra, 

lázeňské procedury, sauna 

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

HHhh | HHHi | HHH | HHII

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výtečná volba pro všechny, kdo 
hledají klidnou dovolenou, ale 
zároveň chtějí být v dosahu centra

  Ideální pro rodinnou dovolenou.

  Hotel s programem all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.goldenmarecorfu.com

U NÁS
EXKLUZIVNĚ
U NÁS
EXKLUZIVNĚ
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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. 696–697

4,5TripAdvisor
91 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. 696–697

POLOHA  Hotelový areál je situován v klidné 
oblasti pouhých 500 m od centra Acharavi – nákupní 
možnosti, restaurace, kavárny a bary. Hlavní město 
Kerkyra cca 38 km (autobusová zastávka cca 300 m 
od hotelu).Vzdálenost hotelu od letiště je cca 40 km. 
VYBAVENÍ  Hotelový komplex v udržované zahradě, 
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, místnost s TV. 
V areálu hotelu hlavní bazén a dětský bazén, dětské 
hřiště, bar u bazénu, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž s pozvolným 
vstupem do moře přímo u hotelu. Lehátka 
a slunečníky na pláži za poplatek. 
POKOJ  DR: koupelna/WC, TV/sat., trezor 
za poplatek, klimatizace, telefon, lednička, balkon 
nebo terasa. ST: viz DR, oddělený kuchyňský kout.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis. 
Za poplatek: tenis, kulečník, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Občasné řecké večery.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětské hřiště, 
dětská postýlka (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách a na pokojích. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Acharavi Beach cccc
ŘECKO  KORFU  ACHARAVI

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

HHH | HHi | HH | HII | Hi | H

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

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

Transfer z letiště: cca 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s rodinnou atmosférou 
v klidném prostředí

  Výborná poloha umožňující  
spojit koupání a zábavu 
v nedalekém středisku

  Přímo u nádherné několik kilometrů 
dlouhé písečnoblázkové pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.acharavibeach.com

Dítě: zcela zdarma
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4,0TripAdvisor
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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. 696–697

Hotel Almyros Beach ccccc
ŘECKO  KORFU  ACHARAVI

POLOHA  Rozlehlý hotelový areál v klidné části 
letoviska Almyros, nedaleko městečka Acharavi. 
Nejbližší nákupní možnosti, restaurace, kavárny a bary 
jsou vzdáleny cca 2 km od hotelu v centru letoviska 
Acharavi. Vzdálenost hotelu od letiště je cca 40 km. 
VYBAVENÍ  Hotelový komplex v udržované 
zahradě, vstupní hala s recepcí, restaurace, bar. 
V areálu hotelu hlavní bazén a dětský bazén, bar 
u bazénu, aquapark se třemi bazény a skluzavkami. 
Lehátka a slunečníky v areálu hotelu zdarma.
PLÁŽ  U hotelu písečnooblázková pláž 
s pozvolným vstupem do moře, oddělená 
pouze místní komunikací. Sprchy k dispozici. 
Lehátka, slunečníky a osušky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., lednička, trezor, balkon 
nebo terasa, 25 m². DRS: viz DR, prostornější, 
s opticky odděleným prostorem, 30 m². JS: viz DR, 
prostornější, přepážkou rozdělený pokoj, 30 m².
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: plážový 
volejbal, šipky, fotbal, stolní tenis, tenis, 
basketbal. Za poplatek: masáže a kulečník.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětské hřiště, hotelový 
miniklub, aquapark, dětská postýlka (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack v určitých hodinách

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.) 

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

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H 

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

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

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

HHHh | HHHi | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H 

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 65 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel po celkové rekonstrukci 
situovaný u krásné pláže

  Aquapark v areálu hotelu zdarma

   Klidná dovolená pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

4,0TripAdvisor
50 hodnotících
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POLOHA  Na klidném místě mezi letovisky 
Roda a Acharavi. Rušné centrum střediska 
Roda s množstvím restaurací, barů a obchodů 
cca 800 m, centrum střediska Acharavi cca 
1 500 m. Hlavní město Korfu cca 39 km (spojení 
linkovým autobusem, zastávka cca 500 m).
VYBAVENÍ  74 pokojů, hlavní budova a 6 menších 
budov. Vstupní hala s recepcí, restaurace, bazén, bar 
u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Oblázková pláž oddělená pouze 
méně využívanou pobřežní komunikací, 
slunečníky a lehátka za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), telefon, 
klimatizace, lednička, trezor za poplatek, balkon nebo 
terasa. Pokoje obsazené 1 dospělým bez balkonu.
FR: viz DR, prostornější, v pokoji několik schodů.  
AP: viz DR, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
PRO DĚTI  Dětské hřiště a bazén, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.  
Za poplatek: internetový koutek.

Hotel Roda Garden Village ccc
ŘECKO  KORFU  RODA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack během dne

  Zmrzlina (10.00–12.00, 15.30–17.30 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusek

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

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

HHh | HHi | HH

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

HHhi | HHh | HHII

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHhi | HHh | HHII

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: oblázková cca 30 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený a cenově výhodný  
hotel all inclusive

  Klidná dovolená v blízkosti pláže 
stranou centra turistického letoviska

  Rodinný hotel vhodný pro všechny 
věkové kategorie a rodiny s dětmi

  Exklusivně v nabídce CK FISCHER

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

3,5TripAdvisor
263 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. 696–697

Hotel Angela Beach ccc / Hotel Angela Beach Family Deluxe cccc
ŘECKO  KORFU  ASTRAKERI

POLOHA  V klidné části letoviska Astrakeri, 
nedaleko městečka Roda (cca 3 km) a Acharavi 
(cca 4 km). Nejbližší nákupní možnosti, restaurace, 
kavárny a bary v centru Rody. Hotelový autobus 
zdarma několikrát denně do Rody a jednou denně 
do Acharavi. Vzdálenost hotelu od letiště je cca 40 km. 
VYBAVENÍ  7 budov, výtah, vstupní hala s recepcí, 
restaurace, lobby bar, TV místnost, minimarket. 
Venku 3 bazény, dětské brouzdaliště, terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, bary u bazénu.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž oddělená pěší 
promenádou. Lehátka a slunečníky zdarma. 
POKOJ  DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., klimatizace, trezor za poplatek (na recepci), 
telefon, balkon nebo terasa. Při obsazenosti 2 + 2 
přistýlka formou palandy. Pokoje situované v budovách 
blíže k pláži. DRSV: viz DRGV, výhled na moře. 
Při obsazenosti 2 + 2 přistýlka formou palandy. 
FRS: viz DRGV, oddělená ložnice. Pokoje 
situovány v nově postavených budovách, 
v zadní části hotelového komplexu. 
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
ZVLÁŠTNOSTI  Klienti ubytovaní v pokojích FRS 
odpovídající kategorii cccc (Angela Beach Family 
Deluxe cccc) využívají služeb hotelu Angela 
Beach ccc.
PRO DĚTI  Dětské hřiště, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách hotelu.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack (11.00–17.00 hod.)

  Káva, čaj, zákusky (16.00–18.00 hod.)

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

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRGV | DRSV 

Hhh | HHII | HHI | HH | HI | H

RODINNÝ POKOJ  ........................................... FRS 

Hhhi | Hhh | HHII | HHI | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková 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

  Oblíbený hotel vhodný pro rodinnou 
dovolenou 

  Přímo na písečnooblázkové pláži 
s krásným výhledem

  Cenově výhodný hotel s dobrým 
poměrem kvality a ceny

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotel-angela-beach.com
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3,5TripAdvisor
160 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. 696–697

POLOHA  V klidné části na okraji přírodní  
rezervace na severu ostrova Korfu. Střediska Acharavi 
a Kassiopi cca 7 km (1× za den autobusový transfer 
za poplatek). Hlavní město Korfu cca 45 km  
(spojení linkovým autobusem, zastávka cca 2 km).
VYBAVENÍ  15 dvou- a třípatrových budov,  
350 pokojů, vstupní hala s recepcí, restaurace. 
Venku bazén, terasa se slunečníky a lehátky zdarma, 
osušky oproti kauci, restaurace a bar u bazénu.
PLÁŽ  Celkem 3 malé písečnooblázkové zálivy 
oddělené od hotelového areálu pouze málo 
frekventovanou silnicí, lehátka a slunečníky  
za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan), 
klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, set na přípravu 
čaje a kávy, trezor za poplatek, balkon nebo terasa; 
na uvítanou hosté obdrží láhev minerální vody.  
DRSV: viz DR, výhled na moře. DRX: viz DR, renovované. 
DRSVX: viz DRSV, renovované. FR: viz DR, palanda. 
SU: viz DR, oddělená obývací část.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, volejbal, 
fotbalové hřiště, stolní tenis. Za poplatek: biliár.
ZÁBAVA  Animační program.
PRO DĚTI  Dětské hřiště, brouzdaliště, animace, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání), možnost 
hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby  
a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Mareblue Beach cccc
ŘECKO  KORFU  AGIOS SPYRIDON

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–10.30 hod.)

  Lehký snack (12.00–16.00 hod.)

  Zmrzlina pro děti (10.30–23.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.30–23.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ....  DR | DRSV | DRX | DRSVX 

HHH | HHi | HH | HI | H

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

Hhh | HHIi | HHI | HH

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

HHHHH | HHHHI | HHHH | HHhi | HHh | Hhiii | Hhii | Hhi

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 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná a ničím nerušená dovolená 
stranou rušných středisek – rozlehlá 
a pečlivě udržovaná zahrada

  Vhodné pro klienty, kteří ocení 
blízkost pláže a program all inclusive

  Hotel po částečné renovaci

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.marebluehotels.gr
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4,0TripAdvisor
2 521 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

RODINNÝ POKOJ

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ DE LUXE
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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. 696–697

POLOHA  Hotel v typickém středomořském stylu, 
umístěný v klidné lokalitě cca 200 m od turistického 
centra s restauracemi, bary a obchody se suvenýry 
a dalšími nákupními možnostmi. Hlavní město Kerkyra 
cca 30 km (spojení linkovým busem), letiště cca 30 km.
VYBAVENÍ  100 pokojů v 6 budovách, vstupní 
hala s recepcí, lobby bar, restaurace. Venku bazén, 
terasa s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž Agios Georgios 
s pozvolným vstupem do moře cca 200 m od hotelu. 
Přístup stezkou nebo bezplatným hotelovým 
autobusem. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., lednička,  
trezor, set na přípravu čaje a kávy, balkon nebo terasa. 
DRXSV: viz DRX, výhled na moře. JSSV: viz DRXSV, 
prostornější. JSPP: viz JSSV, sdílený bazén.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
ZÁBAVA  2× týdně živá hudba.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu  
a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Porto Demo Boutique cccc
ŘECKO  KORFU  AGIOS GEORGIOS PAGON

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack během dne

  Káva a zákusky (16.00–18.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.30–22.40 hod.)

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

HHh | HH

JUNIOR SUITE  ....................................  JSSV | JSPP 

HHH | HH

H dospělá osoba

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově postavený stylový hotel  
s konceptem all inclusive

  Pouze pro osoby starší 18 let

  V blízkosti krásné písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

NOVINKA

Pouze pro dospělé osoby

4,5TripAdvisor
20 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. 696–697

POLOHA  Na skalnatém útesu v klidné části 
letoviska, cca 2 000 m od centra oblíbeného letoviska 
Paleokastritsa. Letiště vzdáleno cca 20 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby,  
2 bary, restaurace, směnárna, výtah, parkování 
u hotelu zdarma. V zahradě bazén, lehátka 
a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Menší oblázková pláž cca 300 m od hotelu.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, telefon, lednička za poplatek, 
TV/sat., trezor za poplatek, balkon nebo terasa.  
DRSV: viz DR, výhled na moře. DRSS: viz DR, boční 
výhled na moře. BG: viz DR, bungalov. BGSS: viz DRSS, 
bungalov. BGSSX: viz BGSS, jacuzzi.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou amerického bufetu. 
Možnost dokoupení večeře nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: aquaaerobik, 
pétanque, volejbal, badminton, basketbal, fotbal. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Hotel pořádá pravidelné 
animační programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Dětský klub, animační program,  
dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Paleo Art Nouveau Hotel ccc
ŘECKO  KORFU  PALEOKASTRITSA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

  Zmrzlina (11.00–18.00 hod.)

  Lehký snack (11.00–12.30 a 15.00–18.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky 

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

HHh | HHi | HH | HII

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

HHh | HHi | HH

BUNGALOV  .................................................. BGSS 

HHh | HHii | HHI | HH

BUNGALOV  ................................................ BGSSX 

HH

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: oblázková cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodé pro rodiny s dětmi

  Nádherný výhled do zátoky

  Hotel v atraktivní části ostrova

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.paleo.cnhotelgroup.com

4,5TripAdvisor
133 hodnotících



426

K
O

R
FU

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA  Ve svahu nad zálivem s krásnou pláží, 
cca 14 km od hlavního města Korfu. Vesnice 
Pelekas cca 1,5 km (hotelový bus zdarma).
VYBAVENÍ  189 pokojů v 7 budovách, vstupní 
hala s recepcí, restaurace, 3 à la carte resturace, 
směnárna, minimarket, obchod se suvenýry, lobby 
bar. Venku bazén, terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu (cca 50 m). Lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci. Bar u pláže.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., minibar 
za poplatek (na vyžádání), trezor, DVD přehrávač, 
balkon nebo terasa. DRS: viz DR, prostornější, 
přistýlka formou rozkládací pohovky, set na přípravu 
kávy a čaje. JSSV: viz DRS, výhled na moře. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: plážový 
volejbal, stolní tenis, fitness, jóga, pilates, vodní 
pólo, šipky, pétanque. Za poplatek: kulečník, 
masáže, vodní sporty na pláži.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v areálu hotelu 
a na pokojích. Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel MAYOR Pelekas Monastery ccccd
ŘECKO  KORFU  PELEKAS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Zmrzlina pro děti

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

  Výše uvedené sportovní aktivity a animační 
programy

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

HHH | HHi | HH | Hi | H

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

HHHI | HHh | HHII | HHi | HH

JUNIOR SUITE  ..............................................  JSSV  

HHHI | HHH | HHII | HHI | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená stranou  
rušných letovisek

  Kvalitní služby a servis

  Jedna z nejkrásnějších pláží  
přímo pod hotelem

  Bohatý program all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mayorhotels.com

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. 696–697

POLOHA  Ve svahu v udržované zahradě 
cca 19 km od hlavního města Korfu. 
Vesnice Aghios Gordios cca 600 m.
VYBAVENÍ  353 pokojů v několika budovách, vstupní 
hala s recepcí, restaurace, 4 à la carte resturace,  
2 lobby bary, směnárna, minimarket, vnitřní bazén.  
Venku 2 bazény, terasa s lehátky a slunečníky zdarma, 
osušky oproti kauci, 2 bary u bazénu, střešní bar.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž přímo pod hotelem 
(cca 50 m). Lehátka, slunečníky a osušky zdarma. 
Bar na pláži. Přístup na pláž po schodech.
POKOJ  DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., minibar 
za poplatek (na vyžádání), set na přípravu kávy 
a čaje, trezor, DVD přehrávač, balkon nebo terasa, 
výhled na moře. DRXSV: viz DRSV, odlišná dekorace, 
větší TV. JS: viz DRXSV, oddělené ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
jóga, pilates, stolní tenis. Za poplatek: kulečník, 
masáže, vodní sporty na pláži, potápění.
ZVLÁŠTNOSTI  Hotel neakceptuje děti do 16 let. 
Hotel není vhodný pro méně pohyblivé klienty.
ZÁBAVA  Občasné animační programy.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v areálu hotelu 
a na pokojích. Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel MAYOR La Grotta Verde Grand Resort ccccd
ŘECKO  KORFU  AGIOS GEORGIOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehké občerstvení (16.00–18.00 hod.)

  Zmrzlina 

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

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................  DRSV | DRXSV 

HHH | HH

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

HHHH | HHH | HH

H osoba od 16 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená stranou  
rušných letovisek

  Vhodné také pro náročnější klienty

  Nezapomenutelný výhled 
na azurové moře, přímo nad 
krásnou pláží

  Pouze pro klienty starší 16 let

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mayorhotels.com

16+
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4,0TripAdvisor
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POLOHA  V rozlehlé udržované zahradě v klidné části 
na jihu ostrova. Městečko Lefkimmi cca 3 km (pondělí 
až pátek 1× denně hotelový autobus zdarma). Hlavní 
město Korfu cca 40 km (linkový autobus z Lefkimmi).
VYBAVENÍ  170 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
trezor za poplatek, restaurace, TV koutek, 
minimarket. Venku bazén, terasa se slunečníky 
a lehátky zdarma, bar s restaurací u bazénu.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem 
do moře přímo u hotelu, lehátka zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, telefon, lednička, balkon 
nebo terasa, velikost pokoje 20 m2. DRP: viz DR, 
mohou však být situovány v méně příznivé poloze. 
FR: viz DR, oddělená ložnice, velikost pokoje 28 m2, 
hlavní budova. AP2: viz DR, 2 oddělené ložnice,  
obývací pokoj s kuchyňkou, v depandanci cca 200 m 
od hlavní budovy, velikost pokoje 48 m2. 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání). 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu 
(2× týdně formou menu). K večeři sklenice vína či 
piva nebo 1 nealkoholický nápoj zdarma. Možnost 
dokoupení oběda plus formou menu v restauraci 
u bazénu včetně 1 nápoje (pivo, nealko nápoj, víno). 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: volejbal, fotbalové 
hřiště. Za poplatek: 2 tenisové kurty, stolní tenis, biliár.
ZÁBAVA  Pravidelný večerní animační program.
PRO DĚTI  Hřiště, brouzdaliště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby 
a internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, Diners Club.

Hotel Funtazie klub Attika Beach cccd
ŘECKO  KORFU  LEFKIMMI

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

HHH | Hhi | Hh | H 

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

HHH | Hhi | Hh

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

HHHH | HHhi | Hhii

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

HHHHHH | HhHHHi | HhHHH | HhHhii | HhHhi | HhHh |  
HhHiii | HhHii | HhHi | Hhiiii | Hhiii | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Prostorné rodinné pokoje 
s oddělenou ložnicí

  Klidná dovolená stranou rušných 
středisek

  Krásná dlouhá písečná pláž  
přímo u hotelu

PROMO POKOJE

Hotel Funtazie klub Attika Beach cccd
ŘECKO  KORFU  LEFKIMMI

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.attikahotel.gr
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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. 696–697

RODINNÝ POKOJ (FR)

3,5TripAdvisor
91 hodnotících

BUDOVÁ APARTMÁ
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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. 696–697

Hotel MAYOR Capo di Corfu cccc
ŘECKO  KORFU  LEFKIMMI

POLOHA  V klidné lokalitě v jižní části ostrova. 
Lefkimi pouze 2 km, hlavní město Korfu 40 km, 
možnost využít autobusové dopravy.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace,  
bar, herní místnost, směnárna, minimarket. Venku  
2 bazény, terasa s lehátky zdarma, osušky oproti 
kauci, 2 restaurace, bar u bazénu a na pláži.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu, 
lehátka a slunečníky zdarma, bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, set pro přípravu kávy a čaje, 
telefon, TV/sat., DVD přehrávač, minilednička, minibar 
za poplatek (na vyžádání), trezor za poplatek, balkon 
nebo terasa, výhled do zahrady. FRM: viz DR, 
mezonet. SUFS: viz DR, 2 oddělené ložnice
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness,  
plážový volejbal, tenisové kurty, stolní tenis.  
Za poplatek: biliár, masáže, vodní sporty.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační 
programy, zábavné večery.
PRO DĚTI  Dětský bazén, malé skluzavky, hřiště, 
miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 
hlídání dětí za poplatek, dětské menu v restauraci.
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání několik  
pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.  
Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.  
Za poplatek: zapůjčení laptopu, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Zmrzlina (10.00–23.00 hod.)

  Káva, čaj, zákusek, sendvič, snack 
(16.00–18.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní a mezinárodní výroby (10.00–23.00 hod.)

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

HHI | HH | HI | H

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

HHhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh

SUITE  ...........................................................  SUFS 

HHhhii | Hhhiii | Hhiiii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná (molo) u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo na krásné písečné pláži

  Velmi oblíbený hotel vhodný  
pro rodiny s dětmi

  Vodní skluzavky

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mayorhotels.com

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: sauna a hammam
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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. 696–697

POLOHA  Příjemný rodinný hotel cca 300 m 
od centra letoviska Agios Georgios, v bezprostřední 
blízkosti se nachází restaurace, obchůdky se 
suvenýry, bary, taverny. Cca 32 km od hlavního města 
Kerkyra, autobusová zastávka cca 50 m od hotelu.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar s TV koutem. Venku bazén, bar u bazénu, 
terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Menší písečná pláž s pozvolným vstupem 
do moře cca 150 m od hotelu. Dlouhá písečná pláž cca 
400 m od hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace za poplatek, 
TV/sat., lednička, trezor za poplatek (na recepci), 
telefon, balkon nebo terasa. Přistýlka formou palandy 
(2 + 2) či rozkládací pohovky. DRSS: viz DR, boční 
výhled na moře. DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: kulečník,  
tenisové kurty.
ZÁBAVA  Možnosti vyžití v centru 
letoviska Agios Georgios.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětské hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi 
ve veřejných prostorách hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Golden Sands ccc
ŘECKO  KORFU  AGIOS GEORGIOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack (16.00–17.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní a mezinárodní výroby (10.00–23.00 hod.)

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

HHii | HHi | HH | Hi | H

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

HHh | HHi | HH | Hi | H

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

HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Rodinný hotel s přátelským 
přístupem

  Cenově výhodný hotel  
s programem all inclusive

  Výtečná poloha v blízkosti centra  
i vyhlášené písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.corfugoldensands.com

NOVINKA

3,5TripAdvisor
330 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. 696–697

Hotel Delfinia cccc
ŘECKO  KORFU  MORAITIKA

POLOHA  Hotel přímo u pláže, obklopený 
krásnou zahradou a olivovým hájem. Centrum 
letoviska Moraitika s obchody, tavernami, 
obchody se suvenýry a bary cca 200 m, letiště 
cca 19 km. Zastávka autobusu před hotelem.
VYBAVENÍ  Komplex 3 budov, 185 pokojů, 
vstupní hala s recepcí, 3 výtahy, lobby bar, TV 
místnost, restaurace, konferenční místnost, fitness. 
Venku bazén, dětský bazén, lehátka a slunečníky 
zdarma, dětské hřiště, snack bar u pláže.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž s pozvolným  
vstupem do moře přímo u hotelu. Lehátka 
a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace, telefon, 
lednička, trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
DRSS: viz DR, boční výhled na moře. DRPV: viz DR, 
výhled na bazén. DRS: viz DR, palanda.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, tenis, 
stolní tenis. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětské hřiště, 
dětská postýlka (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.  
Za poplatek: zapůjčení laptopu, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

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

HHhi | Hhh | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

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

HHh | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Velmi oblíbený hotel se stálými 
klienty situovaný v krásné zahradě

  Atraktivní poloha přímo 
u písečnooblázkové pláže a v pěší 
dostupnosti centra letoviska 
Moraitika

 Vhodné pro rodiny s dětmi i pro páry

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.delfiniahotels.gr

4,0TripAdvisor
507 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. 696–697

POLOHA  Centrum střediska Moraitika vzdáleno 
5 minut chůze, autobusová zastávka 200 m.
VYBAVENÍ  78 pokojů, vstupní hala s recepcí, TV 
místnost, internetový koutek za poplatek, restaurace, 
bar, klenotnictví. Venku bazén, lehátka a slunečníky 
zdarma, dětský bazén, snack bar u bazénu a na pláži.
PLÁŽ  Přímo u pláže s jemným pískem 
a místy s oblázky, sprcha na pláži. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů),  
klimatizace, trezor za poplatek, minibar, TV/sat., rychlovarná 
konvice, telefon a balkon. FR: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis,  
plážový volejbal, stolní hry. Za poplatek: vodní 
sporty na pláži (300 m).
ZÁBAVA  Občasné animační programy.
PRO DĚTI  Dětské hřiště, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání), dětský bazén, miniklub.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC. 

Hotel Cooee Albatros ccc
ŘECKO  KORFU  MORAITIKA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou  
jednoduchého bufetu

  Zmrzlina pro děti (15.00–18.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a sušenky nebo koláčky

  Neomezená konzumace alkoholických 
a nealkoholických nápojů místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)

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

HHH | Hhi | Hh | hi | H

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

HHH | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s příjemnou atmosférou 
a přátelským servisem

  Vhodné pro méně náročnou klientelu

  Možnost programu all inclusive 
s barem přímo na pláži

  Částečně renovované pokoje 
a veřejné prostory hotelu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www. albatroscorfu.gr

3,5TripAdvisor
133 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. 696–697

POLOHA  U silnice v malebné vesničce Moraitika. 
Taverny, restaurace, kavárny, bary a supermarket 
v blízkosti hotelu. Město Korfu cca 20 km (pravidelné 
autobusové spojení, zastávka u hotelu).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar.  
Venku bazén, terasa s lehátky a slunečníky zdarma. 
Hosté hotelu Alkionis mohou využívat bazénu 
a terasy na slunění v hotelu Albatros (cca 300 m).
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 300 m, snack 
bar na pláži, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace, telefon, TV, 
lednička, trezor za poplatek, balkon. FR: viz DR, palanda.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
ZVLÁŠTNOSTI  Na vyžádání hotel akceptuje psy do 4 kg.
ZÁBAVA  Večerní animační program v hotelu Albatros.
PRO DĚTI  Hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.

Hotel Alkionis ccc
ŘECKO  KORFU  MORAITIKA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou jednoduchého 
bufetu (oběd v hotelu Albatros)

  Zmrzlina pro děti ve snack baru v hotelu Albatros

  Odpolední káva, čaj v hotelu Albatros

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby v hotelech Alkionis i Albatros 
(10.00–23.00 hod.)

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

HHH | Hhi | Hh | H

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

HHH | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková 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

  Oblíbený hotel s přátelskou 
atmosférou a rodinným přístupem

  Výborná poloha umožňující spojit 
koupání a zábavu v nedalekém 
středisku

  Možnost programu all inclusive 
s barem přímo na pláži

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.alkioniscorfu.gr

3,0TripAdvisor
89 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. 696–697

POLOHA  Centrum střediska Moraitika 
vzdáleno cca 300 m, letiště cca 18 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby 
bar, restaurace, společenská místnost. Venku 
bazén, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž vzdálena cca 
150 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů 
za poplatek), klimatizace za poplatek, TV/sat., 
telefon, trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: kulečník, 
stolní tenis, vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI  Dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Seabird ccd
ŘECKO  KORFU  MORAITIKA

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

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh | hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená

  Ideální výchozí bod  
pro objevování Korfu

  Cenově výhodná nabídka

  Individuální přístup

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.seabirdhotel.gr

3,5TripAdvisor
220 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. 696–697

POLOHA  Hotel v srdci klidné oblasti Agios 
Ioanis Peristeron, centrum s obchody Benitses 
2,5 km, hlavní město Kerkyra 15 km (spojení 
linkovým autobusem), letiště 14 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, bar, restaurace. 
Venku bazén, terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, bar u bazénu, krásná zahrada.
PLÁŽ  Od pláže oddělen pouze pobřežní komunikací. 
Lehátka a slunečníky na pláži zdarma, bar na pláži.
POKOJ  DRGV: koupelna/WC, TV/sat., klimatizace 
za poplatek, lednička, trezor, telefon, balkon, výhled 
do zahrady. DRSV: viz DRGV, výhled na moře. 
FRSV: viz DRSV, prostornější.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Aurora ccc
ŘECKO  KORFU  AGIOS IOANNIS PERISTERON

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...............................  DRGV 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

HH

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

HHii | HHi | HH | HI

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Na klidném místě uprostřed  
krásné přírody

  Menší privátní pláž přímo  
u hotelu

  Vkusně zařízený hotel  
s příjemnou atmosférou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.aurorahotelcorfu.com

NOVINKA

4,5TripAdvisor
129 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. 696–697

POLOHA  V klidné lokalitě uprostřed udržované 
zahrady cca 17 km od hlavního města Korfu. 
Centrum letoviska Moraitika s mnoha obchody, 
restauracemi a bary cca 3 km (autobusová 
zastávka cca 100 m od hotelu).
VYBAVENÍ  388 pokojů, šest budov, vstupní hala 
s recepcí, kadeřnický salon, minimarket, konferenční 
místnost, spa, 5 barů, 6 restaurací, terasa s lehátky, 
slunečníky a osuškami zdarma, několik bazénů pro 
dospělé se sladkou i slanou vodou, bazén pro děti 
se splash parkem, skluzavkami a dětské hřiště.
PLÁŽ  Soukromá písečnoooblázková pláž 
oceněna modrou vlajkou cca 100 m od hotelu. 
Vstup na pláž přes hotelovou zahradu. 
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
Sprchy a bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, trezor, 
balkon nebo terasa, set na přípravu kávy a čaje, velikost 
pokoje cca 20 m2. DRSV: viz DR, výhled na moře.  
DRS: viz DR, prostornější, cca 30 m2. DRSVS: viz DRS, 
výhled na moře. FR: viz DRS, ložnice oddělená 
posuvnými dveřmi, cca 35 m2. FRSV: viz FR, výhled 
na moře. FRS: viz FR, ložnice oddělená posuvnými 
dveřmi, prostornější, cca 40 m2. FRSVS: viz FRS, výhled 
na moře. JSPP: viz FRS, privátní bazén, cca 40 m2.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu ultra all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: aquagymnastika, 
aerobik, tenis, stolní tenis, lukostřelba, fitness. 
Za poplatek: sauna, masáže, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní animace pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Dětské hřiště, dětský bazén se skluzavkou, 
splash, miniklub (4–12 let), hlídání dětí za poplatek, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc

INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel MarBella Corfu ccccc
ŘECKO  KORFU  AGIOS IOANNIS

PROGRAM ULTRA 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Teplý a studený snack, dezerty během dne

  Alkoholické i nealkoholické nápoje  
(10.00–23.00 hod.) 

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: široká nabídka masáží a wellness 
procedur, sauna, hammam a fitness

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

HH| Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ..............................  DRS | DRSVS 

HHH | HHi | Hh

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSV  

HHHI | HHh | Hhii | Hh | Hh

RODINNÝ POKOJ  ...............................  FRS | FRSVS 

HHHH | HHhi | HhH | Hhii | Hhi | Hh 

JUNIOR SUITE  ..............................................  JSPP 

HHHH | HHhi | HhH | Hhii | Hhi | Hh 

H dospělá osoba i dítě do12 let

Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Kvalitní služby

  Luxusní hotel pro náročné klienty

  Soukromá písečnooblázková pláž 
s lehátky a slunečníky zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.marbella.gr

4,5TripAdvisor
2 766 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. 696–697

POLOHA  V klidné lokalitě uprostřed 
udržované zahrady cca 17 km od hlavního 
města Korfu. Centrum letoviska Moraitika 
s mnoha obchody, restauracemi a bary cca 2 km 
(autobusová zastávka v pěší dostupnosti).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí 
a směnárnou, restaurace, bar, spa, fitness. 
Venku bazén, bar a restaurace u bazénu, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ  Soukromá písečnoooblázková pláž cca 100 m 
od hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., lednička,  
trezor, balkon nebo terasa, set na přípravu kávy a čaje, 
výhled na moře. JSJ: viz JS, jacuzzi. JSX: viz JS, 
prostornější. JSPP: viz JS, privátní bazén.  
JSPPX: viz JSPP, prostornější. SUJX: viz JSX, 
opticky oddělená ložnice. SUPPX: viz JSPPX, 
opticky oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeře.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, jóga. 
Za poplatek: potápění, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Živá hudba v určené večery.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi na veřejných místech. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel MarBella Nido Suite & Villas ccccc
ŘECKO  KORFU  AGIOS IOANNIS

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: široká nabídka masáží a wellness 
procedur, sauna, hammam a fitness 

JUNIOR SUITE  .................................. JS | JSJ | JSX 

HH

JUNIOR SUITE  ..................................  JSPP | JSPPX 

HH

SUITE  ...........................................................  SUJX 

HH

SUITE  .........................................................  SUPPX 

HH

H dospělá osoba

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pouze pro osoby starší 16 let

  Luxusní komplex s kvalitními 
službami 

 Vhodné pro náročné klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.marbellanido.gr

Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

Pouze pro dospělé osoby

18+
5,0TripAdvisor

81 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. 696–697

POLOHA  V městečku Benitses, pouze několik 
kroků od centra s tradičními tavernami, restauracemi, 
bary a obchůdky. Hlavní město Korfu vzdáleno 
cca 11 km (spojení linkovým autobusem).
VYBAVENÍ  167 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
trezor za poplatek, výtahy, restaurace, bar. Venku 
bazén, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž s pozvolným 
vstupem do moře oddělená pouze pobřežní 
komunikací, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (sprcha), klimatizace, 
telefon, TV, lednička a balkon. SR: viz DR, bez balkonu. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: stolní 
tenis, biliár.
ZÁBAVA  Příležitostně tradiční řecké večery.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Potamaki Beach ccc
ŘECKO  KORFU  BENITSES

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

HHH | Hhi | Hh | Hi

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

H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodný hotel pro méně 
náročné klienty

  Oblíbený rodinný hotel s přátelskou 
atmosférou 

  Výhodná poloha v blízkosti pláže 
i možností zábavy

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.potamakibeachhotel.com

3,5TripAdvisor
283 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. 696–697

Hotel Aeolos Beach Resort cccc
ŘECKO  KORFU  PERAMA

POLOHA  V kopci na východním pobřeží ostrova nad 
silnicí poblíž paláce Achillion. Hlavní město Korfu cca 
8 km (spojení linkovým autobusem, zastávka v blízkosti).
VYBAVENÍ  Hlavní budova a rozsáhlý komplex 
bungalovů, 310 pokojů. Vstupní hala s recepcí, 
restaurace, bary, společenská místnost, místnost  
s TV/sat., obchod se suvenýry, minimarket. 
Venku 2 bazény, lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 100 m, lehátka 
a slunečníky zdarma. Přístup po schodech a tunelem 
vedoucím pod pobřežní silnicí. Taverna a bar. 
POKOJ  BGGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
centrální klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, set 
na přípravu čaje nebo kávy, trezor za poplatek, balkon 
nebo terasa, výhled do zahrady. BGSV: viz BGGV, 
výhled na moře. FR: viz BGGV, prostornější.  
FR1: viz BGGV, ložnice oddělená posuvnými dveřmi. 
DRSV: viz BGSV, v hlavní budově. SUSV2: viz BGSV, 
2 ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, stolní tenis, 
plážový volejbal, basketbal, vodní aerobik, šipky, biliár.
ZVLÁŠTNOSTI  Klienti starší 18 let mají nárok 
na 15 min. masáž zdarma (1× za pobyt).
ZÁBAVA  Animační programy, 1× týdně 
folklorní řecký večer s živou hudbou u baru.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, animační program, 
dětský bufet (19.00–20.00 hod.), dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, MC, Diners Club.

BUNGALOV  .......................................  BGGV | BGSV 

HHH | HHi | HH

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

HHH | HHi | HH

RODINNÝ POKOJ  ..................................... FR | FR1 

Hhhi | HHH | HHII | HHI

SUITE  .........................................................  SUSV2 

Hhhii | HHHI | HHH | HHIII | HHII

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel vhodný pro všechny 
věkové kategorie a pro rodiny 
s dětmi

  Zasazený v krásné udržované 
zahradě s olivovníky

  Kvalitní program all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.aeolosbeach.gr

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu  
v hlavní restauraci

  Pozdní kontinentální snídaně (11.00–12.00 hod.)

  Lehký oběd v restauraci na pláži  
(12.00–15.00 hod., výběr těstovin)

  Možnost večeře v restauraci à la carte na pláži 
(otevřeno 6× týdně v závislosti na počasí,  
nutná rezervace den předem)  

  Lehký snack (11.30–16.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky  
(16.00–17.00 hod.)

  Zmrzlina pro děti (11.30–17.30 hod.)

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby (10.30–23.00 hod.)

4,0TripAdvisor
1 653 hodnotících



444

K
O

R
FU

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

PROMO POKOJE

Hotel Primasol Louis Ionian Sun cccc
ŘECKO  KORFU  BENITSES

POLOHA  Ve svahu u pobřežní silnice. 
Středisko Benitses s mnoha restauracemi, 
bary, obchody a tavernami cca 3 km. Hlavní 
město Korfu cca 15 km (pravidelné spojení 
linkovým autobusem, zastávka u hotelu).
VYBAVENÍ  213 pokojů, hlavní budova a několik 
dalších budov. Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, 
místnost s TV/sat., minimarket. Venku 2 bazény,  
dětský bazén se skluzavkami pro menší děti,  
terasa na slunění se slunečníky a lehátky 
zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.
PLÁŽ  Oblázková pláž oddělená pobřežní 
silnicí, bar na pláži. Pláž přístupná podchodem, 
lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace (pouze v období 1. 6. – 30. 9.), telefon,  
TV/sat., trezor za poplatek, lednička, set na přípravu 
kávy a čaje, balkon nebo terasa. DRP: viz DRSV, 
bez výhledu na moře. FR: viz DRSV, 3 pevná lůžka 
a pohovka. FRSV: viz FR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive. 
Vyžadováno formální oblečení.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: aerobik, 
basketbal, volejbal, minigolf, šipky, squash, 
stolní tenis a tenis. Za poplatek: biliár.
ZÁBAVA  Animační program 
během celého dne a večera.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, dětský bazén 
se skluzavkami, hřiště, miniklub (4–12 let), 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Za poplatek: internetový koutek  
a WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack (10.00–18.00 hod.)

  Lehký večerní snack (22.00–24.00 hod.)

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

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

HHH | HHi | HH

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSV 

HHhh | HHHI | HHH | HHII | HHI

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel obklopený zelení s nádherným 
výhledem na křišťálově čisté moře

  Rodiny s dětmi ocení program  
all inclusive

  Ideální výchozí pozice pro 
poznávání celého ostrova

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.louishotels.com
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POLOHA  Na pěší promenádě s krásným 
výhledem na starou pevnost, cca 1 km 
od historického centra a 1,5 km od letiště.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 
à la carte restaurace, bar, směnárna, konferenční 
místnost, bazén s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž přes silnici. Cca 10 m 
písečná pláž (lehátka a slunečníky za poplatek).
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., lednička, telefon, set na přípravu 
kávy a čaje, trezor, balkon nebo terasa. DRSS: viz DR, 
strana k moři. DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bohatého 
bufetu. Během večeře vyžadováno formální oblečení.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: masáže,  
půjčovna kol.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v areálu hotelu 
a na pokojích. Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, Diners Club, AMEX.

Hotel MAYOR Mon Repos Palace Art cccc
ŘECKO  KORFU  KORFU – MĚSTO

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

HHh | HH | H

H dospělá osoba

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pouze pro dospělé osoby

  Nákupní možnosti v blízkosti hotelu

  Výborný poměr kvality a ceny

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mayorhotels.com

Pláž: písečnooblázková cca 20 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 5 minut

18+
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Lefkada je v posledních letech turisticky velmi 
oblíbenou destinací, i přes tento fakt si však stále 
zachovává svůj přirozený charakter. K vidění je zde 
blankytně modré Jónské moře, scenerie se západy 
slunce a rozpálenými plážemi. Nezapomenutelná 
je také zvláštní atmosféra, kterou navozují Epirské 
hory a sousední Etolokarnanie.

CHARAKTERISTIKA
Přímo u pobřeží Řecka, nedaleko Korfu, se nachází čtvrtý největší ostrov v Jónském 
moři zvaný Lefkada. Je jediným řeckým ostrovem, kam se nemusíte přepravovat pouze 
po vodě nebo vzduchem, ale také po souši. To umožňuje most, který spojuje Lefkadu 
s pevninou. 
Celý ostrov je typický svou úrodnou a bujnou vegetací. Zahlédnout zde návštěvník může 
všechny tradiční řecké rostliny – olivovníky, platany, borovice, vinnou révu, cypřiše 
a celou řadu barevně kvetoucí flóry. 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Hlavní město Lefkada, založené Benátčany roku 1648, se nachází na severu ostrova 
a nabízí svým návštěvníkům veškeré služby a komfort, jaké od jeho návštěvy očekávají. 
Město s přístavem, úzkými uličkami a typickými barevnými domky je plné zvuků tradiční 
řecké hudby a vůní nejrůznějších místních pokrmů. Nechybí tu samozřejmě ani obchůdky 
s rozmanitým zbožím. Ve městě se pravidelně konají festivaly, oslavy národních svátků 
a další kulturní akce.
Druhým největším městem a přístavem ostrova Lefkada je Nidri, oblíbené turistické stře-
disko, odkud vyrážejí lodě na výlety po okolí. Za návštěvu určitě stojí malebné vodopády 
s křišťálově čistou vodou. 
V nejjižnějším bodě ostrova si rozhodně nenechte ujít známý mys Doukato. Pohled 
na bílou skálu v popředí, na níž se hrdě tyčí mohutný maják, a na dlouhé zelené kopce 
a vyprahlé pásy nehostinných hor je skutečně magický. 

Hrad Santa Maura je středověká šestiboká pevnost se sedmi baštami. Díky příkopu se 
tento výběžek stal umělým ostrovem. Centrum hradu je ze 14. století a bylo posta-
veno benátským knížetem Giovannim Orsinim, který dostal Lefkadu věnem od epirského 
despoty Nikofera I.
Jeskyně, zvaná alabastrová díky své kouzelné výzdobě tvořené stále rostoucími krápníky, 
se nachází nedaleko hlavního města ostrova (cca 2 km) v oblasti  Agia Ekaterini.

PRAKTICKÉ TIPY
Lefkada je obklopena mnoha menšími ostrůvky, které můžete navštívit. Mezi nejznámější 
patří Kalamos, Kastos, Kythros, Madouri, Meganissi (se známou jeskyní Papanikolis). 
Není problém pronajmout si člun a všechny je navštívit. 

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)
Pokud toužíte zažít nezapomenutelnou rodinnou dovolenou, pak je Lefkada ideální vol-
bou. Krásné písečné pláže, luxusní hotely na pobřeží, překrásná příroda i vynikající pod-
mínky pro vodní sporty ji přímo předurčují k zábavě pro celou rodinu. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE
V Řecku je nově zavedena povinnost hradit pobytovou taxu v závislosti na kategorii hotelu. 
Taxa není zahrnuta v ceně zájezdu a musí být uhrazena klientem přímo na recepci hotelu.

Věčně zelený ostrov

TO NEJLEPŠÍ Z LEFKADY

 Kontrast bílých pláží a sytě zelené vegetace

 Dlouhé okouzlující pláže s průzračnou vodou

 Taverny s tradiční řeckou kuchyní
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Lefkada

Vassiliki

ŘECKOŘECKO

Agios Nikitas Ligia
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MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 25 30 32 33 29 24

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 20 23 24 25 24 23

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

HRAD SANTA MAURA  Šestihranná pevnost se sedmi baštami je nejpůsobivější 
památkou na řeckém ostrově Lefkada. VODOPÁDY NIDRI  Leží uprostřed 
krásné romantické přírody, nedaleko stejnojmenného plážového letoviska. 
KLÁŠTER FANEROMENI  Významná památka ostrova opředená mnoha příběhy 
a legendami. K vidění malby a ikony známých umělců. GYRA BEACH  Původní 
větrné mlýny. PORTO KATSIKI  Podle některých průvodců ohodnocena jako 
8. nejhezčí pláž na světě. MYS DOUKATO  Zelené kopce s mohutným majákem 
v dálce. Oblast opředená tajuplnými legendami, nejjižnější bod ostrova.

Le
fk
ad

a
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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

  Během výletu poznáte 
nejkrásnější a nejzajímavější 
místa ostrova Lefkada – 
benátskou pevnost Santa 
Maura, klášter Faneromeni 
a překrásnou pláž Kathisma

Během tohoto výletu navštívíte benát-
skou pevnost – hrad Santa Maura, 
který chránil hlavní město od 14. století 

– a nejdůležitější náboženský monument, 
klášter Faneromeni. Krátká zastávka bude 
v tradiční rybářské vesničce Syvota. Dále 
budete pokračovat na západní pobřeží, 
které je proslulé svými plážemi. Dočkáte 
se i koupání na krásné pláži Kathisma, 
kde bude asi dvouhodinová přestávka 
s možností oběda. Poslední zastávkou 
bude městečko Vassiliki, které je mimo 
jiné známé jako ráj windsurfingu.

Poznejte to nejlepší z Lefkady. Ukážeme vám nejzajímavější místa ostrova, představíme historii i folklór. 
Vydejte se s námi za zážitky na jednom z nejromantičtějších ostrovů Řecka.

  Lodní výlet spojený 
s ochutnávkou tradičních 
řeckých specialit

Zažijte jeden večer vyloženě v řeckém 
stylu. Lodí vás vezmeme na ostrov 

Meganissi, kde bude naším cílem řecká 
taverna ve vesničce Spartohori. Tady pro 
vás budou připraveny řecké speciality 
včetně místních vín a uvidíte i tradiční 
řecké tance.

  Užijte si plavbu výletní lodí 
spojenou se zastávkami 
na zajímavých místech

Během tohoto výletu poznáte ostrovy 
kolem Lefkady a budete mít mnoho pří-
ležitostí ke koupání. První zastávkou bude 
známá jeskyně Papanikolis, kde budete 
mít možnost si i zaplavat. Dále poplujete 
k ostrovu Meganissi, kde se budete moci 

projít po časem zapomenuté vesničce 
Spartohori. Poté s lodí zamíříte na krás-
nou pláž a při troše štěstí možná uvidíte 
delfíny.  Během koupání pro vás posádka 
připraví oběd. Dále se vydáte na sou-
kromý ostrov Scorpios, který vlastnila 
rodina Aristotela Onassise. Nyní má ost-
rov v pronájmu Rus Rybovlev. I zde bude 
zastávka na koupání. Při zpáteční cestě 
poplujete okolo ostrova Madouri.

  Poznejte historii a noční život 
hlavního města Lefkada

Během tohoto výletu poznáte něco z his-
torie hlavního města Lefkada. Budete se 

procházet úzkými uličkami zvanými can-
tounia s tradičními obchody a tavernami. 
Navštívíte městskou knihovnu ze 16. sto-
letí, hlavní náměstí a projdete si nově 
vybudovaný přístav.

Večerní Lefkada od 18 €

Ostrovy kolem Lefkady od 38 €

Řecký večer od 44 €

Toulky Lefkadou od 34 €
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Nidri se nachází cca 20 km od města Lefkada. Patří k největším, nejoblíbenějším a nej-
rušnějším letoviskům na ostrově. Je rozprostřeno podél moře a obklopeno zelenými 
vrcholky zdejších hor. Místní písečné nebo oblázkové pláže se mohou pochlubit čistou, 
klidnou a teplou vodou, která láká k potápění a šnorchlování.

1   Hotel George ccc str. 462
2   Hotel Christiana ccc str. 465
3   Hotel Avra Beach cc str. 466
4   Hotel Palmyra ccc str. 461
5   Hotel Armonia ccc str. 464

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště cca 55 minut

1

Nidri

Malebná rybářská vesnička nacházející se na východním pobřeží mezi letovisky Ligia 
a Perigiali je vhodná pro strávení klidné a ničím nerušené dovolené. Koupání je zde 
možné na několika menších oblázkových plážích nebo na plážích s hrubým pískem.

1   Hotel Ionian Blue Resort ccccc str. 456
2   Hotel Porto Galini cccc str. 458
3   Hotel Red Tower ccc str. 460

Doba transferu z letiště cca 45 minut

3

2

1

Nikiana

Klidná rybářská vesnička cca 5 km od města Lefkada je ideálním místem pro všechny, 
kteří hledají ničím nerušenou dovolenou a odpočinek. Živé letovisko Nidri je vzdáleno cca 
10 km a pohodlně se tam dostanete místní autobusovou dopravou. Zdejší písečnoobláz-
ková pláž s pozvolným vstupem do moře je vhodná pro rodiny s dětmi.

1   Hotel Porto Ligia ccc str. 455 Doba transferu z letiště cca 30 minut

1

Ligia

Původně rybářská vesnička, nyní oblíbené letovisko Vassiliki leží na jihu ostrova cca 
30 km od hlavního města Lefkada. Zdejší pláž je oblázková s pozvolným vstupem 
do moře. V centru letoviska naleznete řadu taveren, restaurací a obchůdků se zbožím 
místní produkce.

1   Hotel Enodia cccc str. 452
2   Hotel Vassiliki Bay ccc str. 454

Doba transferu z letiště cca 60 minut

1
Vassiliki

2

Vesnička Agios Nikitas se nachází na severozápadním pobřeží, od hlavního města Lef-
kada je vzdálena cca 15 km. Tato oblast patří k nejkrásnějším na ostrově, letovisko je 
obklopeno zelenými kopci a skalními útvary, moře je zde klidné a teplé. Oblast je ideálním 
výchozím bodem k návštěvě nejkrásnějších pláží ostrova.

1   Hotel Odyssey ccd str. 467

Doba transferu z letiště cca 40 minut

1
Agios Nikitas

2

 Pláž
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

3

5

4
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Hotel Enodia cccc
ŘECKO  LEFKADA  VASSILIKI

POLOHA  Moderní hotel nedaleko pláže 
s výbornou občanskou vybaveností. Vzdálenost 
od centra 500 m, nákupní možnosti cca 250 m.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s klimatizovanou  
recepcí, trezor, společenské prostory, TV místnost,  
restaurace, bar, směnárna. Venku bazén, 
terasa na slunění, lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Oblázková pláž přímo u hotelu, pozvolný 
vstup do moře. Lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar za poplatek, 
balkon nebo terasa. DRSV: viz DRP, strana k moři. 
FRSV: viz DR, oddělená ložnice, jacuzzi, 
obývací místnost, terasa, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: aerobik, 
míčové hry, fitness, šipky. Za poplatek: vodní 
sporty na pláži, potápění, půjčovna kol a aut.
ZÁBAVA  Nedaleko hotelu restaurace, taverny a bary.
PRO DĚTI  Dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
Za poplatek: internetová místnost.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

 Večeře formou bufetu (19.00–21.30 hod.)

  Dopolední a odpolední lehký snack 
(11.00–12.30 a 14.30–17.00 hod.)

  Neomezená konzumace alkoholických 
a nealkoholických nápojů místní výroby 
(10.30–23.00 hod.)

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.enodiahotel.com

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

HHH | Hhi | Hh | Hi | H

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

HHHHI | Hhhh | HHHII | Hhhi | 
HHH | Hhiii | HHII | Hhi | HH

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: oblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená

  Kvalitní resort

  Hotel s rodinnou atmosférou

  Pro sportovně založené klienty

PROMO POKOJE
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POLOHA  Nedávno zrekonstruovaný rodinný 
hotel v blízkosti oblázkové pláže, centrum střediska 
Vassilikos cca 100 m. Letiště vzdáleno cca 55 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby bar. 
Venku bazén se slunečníky a lehátky zdarma.
PLÁŽ  Oblázková pláž Vassiliki Beach 
s pozvolným vstupem do moře cca 100 m, 
lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, lednička, balkon 
nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení večeří formou menu (salátový bufet 
a servírované hlavní jídlo) v nedaleké taverně (cca 50 m).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní sporty 
na pláži.
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště, 
dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Vassiliki Bay ccc
ŘECKO  LEFKADA  VASSILIKI

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

HHH | Hhi | Hh | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: oblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená

  Rodinný hotel s přátelskou 
atmosférou

  Výborný poměr kvality a ceny

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelvassilikibay.gr

3,0TripAdvisor
65 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. 696–697

POLOHA  Hotel na okraji známého rybářského 
městečka Ligia, cca 11 km od živého letoviska 
Nidri a cca 5 km od hlavního města Lefkada. 
V okolí několik obchodů, taveren a restaurací.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtah, 
kavárna, lobby bar. Venku bazén, dětský bazén, 
terasa na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Přímo u oblázkové pláže. 
Lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace zdarma, TV/sat., lednička, trezor, telefon, 
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma, dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  AMEX, VISA, EC/MC.

Hotel Porto Ligia ccc
ŘECKO  LEFKADA  LIGIA

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

HHI | Hh | Hi | h

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: oblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená stranou rušných 
letovisek

  Vhodné pro všechny věkové 
kategorie

  Atraktivní poloha přímo u pláže

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.portoligia.gr

4,5TripAdvisor
148 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. 696–697

POLOHA  Moderní hotel ve svahu přímo u pláže 
v klidné části letoviska Nikiana, cca 6 km od Nidri.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, minimarket,  
3 restaurace, snack bar, bar, 4 konferenční místnosti, 
bazén, dětský bazén, krytý bazén s možností vyhřívání, 
terasa na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Vstup do moře po schůdkách z dřevěné 
sluneční terasy. Lehátka a slunečníky na terase zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., minibar, trezor zdarma, telefon, 
balkon nebo terasa. JS: viz DR, privátní bazén.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: široká 
nabídka vodních sportů na pláži (loďky, šlapadla, 
windsurfing, vodní lyže, paragliding, jízda na banánu).
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma, dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Ionian Blue Resort ccccc
ŘECKO  LEFKADA  NIKIANA

WELLNESS & SPA
  Lázeňské centrum nabízí různé druhy masáží, 
vířivku, saunu, vnitřní bazén, kosmetické ošetření 
pleti a celého těla

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

HHH | Hhi | Hh | Hi

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

HHHH | HHHI | HHH | HHII | HHI | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotel vhodný pro 
náročnější klientelu

  Služby na vysoké úrovni

  Klidná dovolená

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.ionianblue.gr
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3,5TripAdvisor
464 hodnotících
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Hotel Porto Galini cccc
ŘECKO  LEFKADA  NIKIANA

POLOHA  Hotelový komplex ve svahu s krásným 
výhledem na moře nedaleko klidné vesničky 
Nikiana. Živé letovisko Nidri je vzdáleno cca 
4 km, hlavní město Lefkada cca 12 km.
VYBAVENÍ  Komplex tvořený několika budovami,  
135 pokojů, vstupní hala s recepcí, restaurace, 
taverna à la carte, snack bar, konferenční 
místnost, krytý bazén, spa, minimarket. Venku 
bazén, bazén pro děti, bar u bazénu, terasa 
na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Přímo u soukromé písečnooblázkové pláže, 
část pláže je se vstupem přes molo. Přístup na pláž 
po několika schodech. Lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., lednička, trezor, telefon,  
set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa.
DRS: viz DR, zrenovované. FR: viz DR, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.  
Možnost dokoupení oběda formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, 
plážový volejbal, fitness, pavilon pro cvičení 
jógy, nemotorizované vodní sporty na pláži 
(kromě čtvrtka). Za poplatek: široká nabídka 
vodních sportů na pláži, tenisové kurty, biliár.
ZÁBAVA  Hotel pořádá občasné animační programy.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma, dětský 
bazén, dětské hřiště, miniklub (4–12 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  AMEX, VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA
  Zdarma: fitness (vstup od 16 let)

  Za poplatek: vnitřní bazén, masáže, jacuzzi, 
sauna, parní lázně a kosmetický salon

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.portogalini.gr

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

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh

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

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh

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 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotel s kvalitním servisem

  Vhodné pro náročnější klientelu,  
ale i rodiny s dětmi

  Lehátka a slunečníky na pláži 
zdarma
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4,5TripAdvisor
526 hodnotících



460

LE
FK

A
D

A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA  Menší hotel postavený ve svahu na skále. 
Je situován v klidném prostředí mezi vesničkami Nikiana 
(cca 1,5 km) a Nydri (5 km, 4× denně hotelový autobus 
zdarma). Minimarket a několik taveren v blízkém okolí.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, směnárna, 
restaurace. V zahradě bazén, jacuzzi, bar, terasa 
na slunění, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ  Malá oblázková pláž oddělená místní komunikací 
cca 150 m od hotelu, přístup po dřevěných schodech. 
Pozvolný vstup do moře (doporučujeme boty do vody, 
bez plážového servisu). Krásná pláž ostrova Passa 
je vzdálena cca 800 m (bez plážového servisu). Cca 
5 km pláž v Nydri, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), set  
pro přípravu kávy a čaje, klimatizace, telefon, TV/sat., 
minibar, pohovka, balkon nebo terasa. DRP: viz DR, 
méně výhodná poloha. DRSVS: viz DR, výhled 
na moře. FRSV: viz DRSVS, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeře.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: kulečník, 
vodní sporty na pláži, půjčovna kol.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v areálu hotelu.
Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Red Tower ccc
ŘECKO  LEFKADA  NIKIANA

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

HHH | Hhi | Hh | Hi | H

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

HHHH | HHhi | Hhh | HHIi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: oblázková cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená

  Krásné výhledy na Jónské moře

  Cenově výhodný hotel s dobrým 
poměrem kvality a cen

  Hotel ve stylu řecké vesničky

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

PLÁŽ PASSA

3,5TripAdvisor
56 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. 696–697

POLOHA  V oblíbeném letovisku Nidri v bezprostřední 
blízkosti nákupních a zábavních možností. Cca 
35 km letiště, cca 16 km hlavní město Lefkada, cca 
7 km vodopády Nidri, cca 700 m přístaviště Nidri.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtah, půjčovna 
aut, knihovna, restaurace, bar, zahrada, terasa na 
slunění, bazén. Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 50 m. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
minilednička, TV/sat., kuchyňka (vařič), trezor za 
poplatek, klimatizace za poplatek, balkon nebo 
terasa. TR: viz DR, prostornější. FR: viz DR, dvě 
oddělené místnosti. VSV: viz DR, klimatizace zdarma, 
výhled na moře, oddělené ložnice, depandance, 
pronajímá se objekt jako celek (prázdninový dům).
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: masáže.
ZÁBAVA  Tematické večery s živou hudbou 
za poplatek.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Palmyra ccc
ŘECKO  LEFKADA  NIDRI

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

HH | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  TR 

HHh | HHi

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

HHHH | HHhi | Hhii

VILA  ................................................................ VSV 

HHHHHHHH | HHHHhiii | Hhhhiiii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Velmi příjemný malý hotýlek v oblíbeném 
letovisku Nidri

  V blízkosti pláže i nákupních  
a zábavních možností

  Vhodné pro všechny věkové kategorie

  Pro větší skupinku je možné pronajmout 
celý vedlejší objekt Villa Palmyra

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.palmyrahotel.gr

NOVINKA

4,5TripAdvisor
798 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. 696–697

POLOHA  Rodinný hotel v klidnějším 
prostředí, centrum letoviska s mnoha 
obchůdky, bary a tavernami cca 100 m.
VYBAVENÍ  Recepce se směnárnou, snack bar, 
restaurace, kavárna. Venku bazén, dětský bazén, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž vzdálena  
cca 200 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace za poplatek, TV, lednička, trezor 
za poplatek, rychlovarná konvice, telefon a balkon.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeře formou menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: široká 
nabídka vodních sportů (loďky, šlapadla, windsurfing, 
vodní lyže, paragliding, jízda na banánu).
ZÁBAVA  Noční život a nakupování v Nidri.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v hotelu, 
internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA.

Hotel George ccc
ŘECKO  LEFKADA  NIDRI

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

HHH | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Příjemný hotel s přátelskou 
atmosférou

  Klidná dovolená

  V dosahu centra letoviska Nidri

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelgeorge.gr
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4,5TripAdvisor
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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. 696–697

POLOHA  Rodinný hotel situovaný v zátoce Vlycho cca 
200 m od městečka Nidri a 17 km od hlavního města.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace 
s možností odpoledního snacku, bar, prádelna. 
Venku bazén, zahrada a terasa.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře cca 800 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., klimatizace, telefon, minilednička, balkon. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Armonia ccc
ŘECKO  LEFKADA  NIDRI

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

HHh | HHi | HH | HI

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 800 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená

  Kvalitní hotel s dobrým poměrem 
kvality a ceny

  Nedaleko živého centra Nidri

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotel-armonia-lefkas.com

NOVINKA

4,0TripAdvisor
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. 696–697

Hotel Christiana ccc
ŘECKO  LEFKADA  NIDRI

POLOHA  Hotel přímo u oblázkové pláže, centrum Nidri 
s obchody, tavernami, bary a restauracemi cca 150 m 
od hotelu, autobusová zastávka v blízkosti hotelu. Hlavní 
město Lefkas vzdáleno cca 17 km a letiště 40 km.
VYBAVENÍ  Restaurace s terasou v zahradě, bar.
PLÁŽ  Hotel leží přímo na oblázkové pláži s pozvolným 
vstupem, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, TV/sat., klimatizace 
za poplatek, lednička, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení servírované večeře.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v centru letoviska.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC. 

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

HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: oblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u menší oblázkové pláže

  Rodinný hotel s příjemnou 
atmosférou a přátelským servisem

  Krásný výhled na Jónské moře 
a ostrov Skorpios

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

Dítě: letenka zdarma

3,5TripAdvisor
18 hodnotících
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POLOHA  Hotel na klidném místě, obklopený 
menší zahradou, nedaleko centra letoviska 
Nidri s možností nákupů a zábavy.
VYBAVENÍ  Recepce, bar, restaurace s TV, 
terasa s posezením, taverna u pláže.
PLÁŽ  Přímo u oblázkové pláže.  
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV, lednička, trezor, telefon a balkon.
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: nabídka 
vodních sportů (loďky, šlapadla, windsurfing, 
vodní lyže, paragliding, jízda na banánu).
ZÁBAVA  Noční život a nakupování v Nidri.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  C (cc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
Za poplatek: internetový koutek.

Hotel Avra Beach cc
ŘECKO  LEFKADA  NIDRI

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

HHH | Hhi | HH | HI

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: oblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hezké prostředí s dobrou 
dostupností do centra

  Přímo u moře s krásnou pláží, 
pozvolným vstupem do vody 
a pěkným výhledem na protější 
ostrůvky

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.avra-beach.gr

4,0TripAdvisor
1 335 hodnotících
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POLOHA  v klidné části tradiční řecké vesničky 
Agios Nikitas cca 12 km od hlavního města 
Lefkada. V okolí několik restaurací, barů a taveren. 
Ideální poloha nedaleko jedné z nejkrásnějších 
pláží ostrova – Milos, cca 15 minut chůze.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, bar, 
restaurace. Venku bazén, terasa na slunění, 
lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž s oblázky cca 150 m, 
bez plážového servisu.
POKOJ  DR: koupelna/WC (sprcha), klimatizace, 
minilednička, telefon, balkon nebo terasa.
DRX: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.
ZÁBAVA  Noční život a nakupování v Agios Nikitas.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi na recepci.
PLATEBNÍ KARTY  VISA.

Hotel Odyssey ccd
ŘECKO  LEFKADA  AGIOS NIKITAS

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

HHH | Hhi | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásný výhled do okolí

  Klidná dovolená s rodinnou 
atmosférou

  Pro nenáročné klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.odysseyhotel.gr

4,0TripAdvisor
58 hodnotících
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Ostrov kontrastů, miláček filmových kamer  
i dějiště nejednoho knižního bestselleru.  
Taková je Kefalonie – rozmanitý kraj, který si  
musí zamilovat snad každý jeho návštěvník. 
Kefalonie je největší z Jónských ostrovů a také 
jeden z nejzelenějších. Její pláže berou dech 
a z palety modrých odstínů zdejších vod až oči 
přecházejí. Historické, kulturní i přírodní bohatství 
soustředěné na 780 kilometrech čtverečných 
pasuje ostrov na ideální letní prázdninovou 
destinaci.

CHARAKTERISTIKA
Téměř do konce 80. let byla Kefalonie turistického ruchu ušetřena, a tak i dnes dýchá 
atmosférou tradičních řeckých měst a původních vesniček. Letoviska na pobřeží 
však nabízejí moderní zázemí pro rodiny s dětmi, skupiny přátel i páry hledající klid 
a romantiku. 
Podle legendy se ostrov jmenuje po antickém hrdinovi Kefalovi, který ho získal za odda-
nou službu thébskému králi Amfitriónovi. Ostatně o bohaté historii Kefalonie vám mnohé 
povědí místní historická muzea, kde se dozvíte například také o četných zemětřeseních, 
která ostrov několikrát postihla. Vězte ale, že následky jsou dnes již sotva patrné, města 
byla zbudována znovu od základů, a tak se zdá, jako by se přírodní živly na krásách 
ostrova takřka nepodepsaly. 

PRAKTICKÉ TIPY
K raritám Kefalonie patří Katavothres – unikátní mořské vodní mlýny. Masa mořské vody 
putuje labyrintem podzemních jeskyní a kanálů i desítky kilometrů. Dobrou zprávou pro 
všechny milovníky netradičních výletů je, že částí lze pohodlně proplout na lodičkách 
a pokochat se tak například prostory Dračích jeskyní. 

K dalším oblíbeným prázdninovým lokalitám patří město Skala. V minulosti se Řekové 
bránili proti pirátům budováním měst dál od moře. Při pobřeží zůstávala pouze kotviště, 
tzv. skaly, které sloužily rybářům. Dnes je Skala jedno z nejlepších letovisek s nejčistšími 
plážemi na ostrově. 
Krásných pláží jsou ale po celé Kefalonii desítky. Kromě Sami a Skaly najdete pěkné 
pláže například také v letoviscích Lassi v blízkosti hlavního města Argostoli, v okolí 
Porosu nebo kolem Lixouri.
Pokud si budete chtít odpočinout od stále jasné oblohy a žhnoucího středomořského 
slunce, udělejte si výlet k mostu zvanému Drapanos. V 19. století ho tu postavili Britové. 
Na tehdejší dobu byla stavba téměř kilometrového dřevěného mostu zcela unikátní. Dnes 
už je most z kamene a kromě toho, že skýtá úžasné výhledy na město, tu lze vidět 
i vzácné želvy karety. 

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)
Pro celou rodinu bude krásným zážitkem výlet lodí, ať už k jeskyním, či na některý 
z přilehlých ostrůvků. Děti jistě ocení plavbu se zábavným doprovodným programem. 
Za zábavou s dětmi ale nemusíte jezdit daleko. V letoviscích je mnoho dětských hřišť 
a dalších atrakcí včetně vodních. Dospělým doporučujeme ochutnávku řeckých specialit 
a místního skvělého bílého vína Robola v některé z typických řeckých taveren.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
V Řecku je nově zavedena povinnost hradit pobytovou taxu v závislosti na kategorii hotelu. 
Taxa není zahrnuta v ceně zájezdu a musí být uhrazena klientem přímo na recepci hotelu.

Zelený ostrov vůní a barev

TO NEJLEPŠÍ Z KEFALONIE

 Jedny z nejkrásnějších pláží Středomoří

 Dechberoucí příroda vhodná pro turistiku

 Největší jónský ostrov
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J Ó N S K É  M O Ř E

ARGOSTOLI

0 5 km

Lixouri

Karavados

Sami

Poros

SkalaSvoronata

Lassi

Agia Efimia

MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 25 30 31 32 29 24

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 20 23 25 25 24 22

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

PLÁŽE  Kefalonie má mnoho krásných pláží. Mezi nejoblíbenější patří pláž Xi 
na poloostrově Lixouri, která je známá svým červeným pískem. ŽELVY KARETA   
Kdo by nechtěl vidět želvy Caretta caretta. Pokud i vy patříte k obdivovatelům těchto 
krásných zvířat, určitě navštivte přístav v hlavním městě Argostoli. Vhodný čas 
na návštěvu je v 8–11 hodin dopoledne. JESKYNĚ MELLISANI  Velmi zajímavou 
atrakcí ostrova je jeskynní laguna s neuvěřitelně tyrkysově zbarvenou vodou a úžasnou 
atmosférou. FISKARDO  Malebné městečko Fiskardo je právem označováno 
za jedno z nejkrásnějších míst Kefalonie. Původní benátské domy v pastelových 
barvách s tavernami a kavárnami lemují romantický přístav a vybízejí k romantickému 
posezení. VESNIČKA ASSOS  Kdo chce poznat opravdu typickou řeckou atmosféru, 
měl by navštívit vesnici Assos. Doporučujeme se posadit v některé z taveren 
a vychutnávat si v klidném prostředí řecké speciality. PLÁŽ MYRTOS  Nejslavnější 
pláž ostrova vhodná pro všechny příznivce koupání a fotografování.
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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

  Vydejte se na oblíbený 
celodenní výlet po ostrově 
Kefalonie

Během tohoto výletu navštívíte nejkrás-
nější a nejznámější pláž Myrtos, která se 
proslavila ve filmu Mandolína kapitána 
Corelliho. Dále uvidíte známé jeskyně 
Drogarati plné stalagmitů a stalaktitů.
Výlet dále pokračuje k jeskynnímu jezeru 

Melissani, kde budete plout lodičkami 
a kochat se barvami tamějších vod. Poté 
navštívíte rybářskou vesnici Fiskardo, 
kde můžete posedět v jedné z tamějších 
taveren. Výlet je zakončen v nejkrásnější 
vesnici ostrova – Assosu.

Ostrov Kefalonie, který z výšky svým tvarem připomíná skákající žábu, je nejrozlehlejším v Jónském 
souostroví. I díky tomu je plný vůní a barev, které okouzlí snad každého. Byla by proto velká škoda strávit 
svou dovolenou pouze v resortu nebo v hotelu. Vybrat si můžete z široké nabídky výletů, během nichž 
poznáte nejen nejkrásnější pláže Středomoří, rozmanitou přírodu, ale i bohatou historii.

  Odysseův ostrov Itaka

Navštivte jeden z nejznámějších ostrovů 
Jónského moře, na který plul Odysseus 
po bojích v Tróje. Prozkoumáte hlavní 
město Vathi s přístavem ve tvaru podkovy, 

zastavíte se v místní taverně na oběd. 
Další zastávka je ve městě Kioni s jedním 
z nejhezčích přístavů a s domy osázenými 
květinami. Na závěr je plánována krátká 
zastávka na koupání na pláži Ghidaki.

  Výlet lodí

Celodenní výlet se zastávkami podél 
pobřeží na otevřeném moři i na nej-
krásnějších plážích ostrova. Loď, na níž 

poplujete, má prosklené dno, přes které 
prozkoumáte veškerý podmořský život. 
Oběd bude ve formě BBQ na pláži a poté 
se můžete už jen opalovat a odpočívat.

  Večerní hlavní město 
Argostoli

Tento výlet je vhodný pro všechny milov-
níky historie. Procházet se romantickými 

uličkami plnými historických budov je 
opravdu překrásné. Budete zde mít dosta-
tek volného času na nákupy a posezení 
při západu slunce v některé z tamějších 
taveren.

Večerní hlavní město Argostoli od 32 €

Výlet lodí od 64 €

Odysseův ostrov Itaka od 50 €

Okruh ostrovem od 1 100 Kč
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Agia Efimia je malebná vesnička s přístavem vybízejícím k procházkám a večernímu pose-
zení, s obchody, kavárnami a tavernami. Nachází se ve skalnaté severovýchodní části 
ostrova cca 7 km od městečka Sami a představuje ideální výchozí bod pro poznávání 
ostrova. Příznivci krásných pláží ocení vzdálenost pouhých 8 km od slavné pláže Myrthos.

3   Hotel Kefalonia Bay Palace cccc str. 484

Agia Efimia

Svoronata / Karavados

Tyto dříve malé rybářské vesnice dnes patří k hlavním a oblíbeným turistickým středis-
kům s bohatými možnostmi zábavy. Milovníkům krásného koupání doporučujeme oblast 
Skala, kde je nejdelší pláž ostrova.

1   Hotel Asteris cccc str. 490
2   Hotel Apostolata Island Resort & Spa ccccc str. 486
3   Hotel Porto Skala cccc str. 488
4   Hotel Starlight cCd str. 493
5   Hotel Captain´s House cCc str. 492
6   Hotel Natalies cCc str. 491

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště cca 60–80 minut

Skala / Poros

 Pláž  Centrum turistického ruchu  Obchodní středisko  Přístav 
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Doba transferu z letiště cca 60 minut

Lixouri je atraktivní typicky řecké letovisko. Sice bylo srovnáno se zemí při ničivém země-
třesení v 50. letech, dokázalo se ovšem postavit opět na nohy. Nedaleko Lixouri je známá 
rudě zbarvená pláž. Lassi je díky blízkosti hlavního města velmi oblíbeným letoviskem. 
Jsou zde především menší rodinné hotely a penziony.

1   Hotel Funtazie klub Cephalonia Palace cccc str. 472
2   Hotel Apollonion Asterias Resort & Spa ccccc str. 474
3   Hotel Summery ccc str. 476
4   Hotel Lassi ccc str. 480
5   Hotel Mediterranee cccc str. 477
6   Hotel White Rocks cccc str. 478

Doba transferu z letiště cca 15–80 minut

Lixouri / Lassi

3

7

9

3

42

Velkou výhodou těchto oblastí je krátký transfer z letiště. Oblíbené jsou i díky nížinnému 
charakteru, který je skvělý pro milovníky pěší turistiky a dlouhých procházek.

7   Hotel Ammes ccc str. 482
8   Hotel Astra Village cccc str. 481
9   Hotel Karavados Beach ccc str. 483

3

5
6

8

1

1
2

6
4
5
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POLOHA  V klidné vesničce Xi u krásné písečné 
pláže, 6 km od centra nejbližšího letoviska Lixouri 
s obchody, tavernami, promenádou, bary, lékárnou, 
bankomatem a nejbližším lékařem (možné spojení 
autobusem několikrát denně – zastávka před 
vchodem do hotelu), spojení s hlavním městem 
Argostoli několikrát denně lodí z přístavu v Lixouri, 
nemocnice v Argostoli, 46 km od letiště.
VYBAVENÍ  197 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
hlavní restaurace, bar, bar u bazénu, restaurace à la 
carte u pláže za poplatek, místnost s TV, konferenční 
místnost, minimarket v hotelu i u pláže, bazén, dětské 
brouzdaliště, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, 
osušky oproti kauci (výměna každé 2 dny zdarma). 
PLÁŽ  Známá písečná pláž Xi s vyhlášeným 
červeným pískem a pozvolným vstupem do vody 
100 m od hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek. 
Restaurace à la carte u pláže za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., trezor, lednička, balkon nebo 
terasa, velikost pokoje 20 m2. DRSS: viz DR, 
strana k moři. FR: viz DR, palanda pro děti, 
v přízemí, velikost pokoje 22 m2.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis. 
Za poplatek: tenisový kurt, biliár, vodní sporty na pláži. 
ZÁBAVA  Animační program pro děti i dospělé. 
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 
miniklub, dětské brouzdaliště, dětské hřiště.
PRO HANDICAPOVANÉ  K dispozici pokoje 
pro handicapované klienty (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: salon krásy, masáže

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

HHH | HHi | HH | Hi | H

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

HHII | HHi | HH
H dospělá osoba i dítě do 13 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Dvoulůžkové pokoje po rekonstrukci

  Klidná lokalita

  Písečná pláž s pozvolným vstupem 
do moře

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Transfer z letiště: cca 30 minut (lodí 
z Argostoli do Lixouri), 50 minut (busem)

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Brzká snídaně (07.00–08.00 hod.)

  Snídaně formou bufetu (08.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Lehký snack (10.00–18.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.30 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (11.00–23.00 hod.)

Hotel Funtazie klub Cephalonia Palace cccc
ŘECKO  KEFALONIE  LIXOURI – XI BEACH

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

NOVINKA

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.cephaloniapalace.com.gr

Dítě: zcela zdarma
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3,5TripAdvisor
493 hodnotících

RODINNÝ POKOJ (FR)
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Hotel Apollonion Asterias Resort & Spa ccccc
ŘECKO  KEFALONIE  LIXOURI

POLOHA  Luxusní komplex situovaný 
jen pár desítek metrů od pláže, cca 7 km 
od centra městečka Lixouri s mnoha obchody, 
restauracemi a bary. Letiště cca 50 km.
VYBAVENÍ  Komplex několika třípatrových budov 
v zahradě. Vstupní hala s recepcí, výtah (pouze 
v hlavní budově), hlavní restaurace, à la carte 
restaurace (řecká), bar, společenská místnost, 
obchod se suvenýry, kadeřnictví, umělecká galerie. 
V zahradě bazén s terasou na opalování, lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Krásná písečná pláž s červeným pískem cca 
300 metrů od hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRXA: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan 
a pantofle), individuální klimatizace, telefon, minibar 
za poplatek, trezor, TV/sat., balkon nebo terasa.  
DRXB: viz DRXA, budova Asterias. FRXA: viz DRXA, 
mezonet. FRXB: viz DRXB, prostornější,, opticky 
oddělená ložnice. SUM: viz DRXA, mezonet, jacuzzi, 
vstup do sdíleného bazénu. JS: viz DRXB, prostornější.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: vstup 
do hotelové galerie, stolní tenis, fitness. 
Za poplatek: elektronické hry, biliár, 
tenisové kurty, vodní sporty.
ZÁBAVA  Animační program, živá hudba, 
řecký večer, letní kino (závislé na počasí).
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma 
(na vyžádání), dětský bazén, hřiště.
PRO HANDICAPOVANÉ  5 pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: široké výběr masáží, salon krásy 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRXA | DRXB 

HHh | HHi | HH | HI

RODINNÝ POKOJ  ............................... FRXA | FRXB 

HHHH | HHhi | Hhii | Hhi | Hh

SUITE  ............................................................  SUM 

HHHHH | HHHHI | HHHH | HHHII | HHhi | HHh | Hhii | Hhi

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

HHHH | HHhi | Hhii | Hhi | Hh

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

Transfer z letiště: cca 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní resort vhodný  
pro náročné klienty vyhledávající 
klidnou dovolenou

  300 metrů od známé rudě  
zbarvené pláže Xi

  Výběr z mnoha typů ubytování 
včetně pokojů se sdíleným bazénem

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.apollonion-hotel.gr
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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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ DELUXE

4,5TripAdvisor
977 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. 696–697

POLOHA  Hotel situovaný na okraji městečka 
Lixouri s mnoha obchody, restauracemi a bary. 
Centrum města cca 200 m, letiště cca 43 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, 
směnárna, výtah, bar, zahrada s venkovním 
bazénem, lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Hotel je oddělen od písečné pláže 
pouze zahradou. Lehátka a slunečníky 
na pláži nejsou k dispozici.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, trezor za poplatek, 
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.
ZÁBAVA  Možnost zábavy v blízkém středisku Lixouri.
PRO DĚTI  Dětské hřiště,  
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi na pokojích.  
Za poplatek: WiFi v hlavních prostorách hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Summery ccc
ŘECKO  KEFALONIE  LIXOURI

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

HHh | HHi | HH | Hi | H

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

HH | Hi

H dospělá osoba i dítě do 11 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo na pláži v pěší 
vzdálenosti od města Lixouri

  Ubytování za výhodnou cenu

  Nedaleko známé rudé pláže Xi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelsummery.gr

4,5TripAdvisor
343 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. 696–697

POLOHA  Hotel v jihozápadní části ostrova 
cca 2 km od hlavního město Argostoli a letiště. 
Centrum letoviska Lassi s nákupními a zábavními 
možnostmi cca 250 m od hotelu.
VYBAVENÍ  227 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
směnárna, restaurace, 3 bary, minimarket, 
knihovna, obchodní a konferenční centrum, bazén. 
Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma. 
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu. 
Lehátka a slunečníky za poplatek. 
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
osušky na pláž), minilednička, TV/sat., rádio, 
trezor za poplatek, individuální klimatizace, balkon 
nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: tenisový kurt, 
stolní tenis.
ZÁBAVA  Občasné zábavné večery s živou 
řeckou hudbou. 
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 
dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Mediterranee cccc
ŘECKO  KEFALONIE  LASSI

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

HHh | 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: cca 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výborně situovaný hotel v blízkosti 
krásné pláže

  Příjemný hotel pro prožití ničím 
nerušené dovolené, vhodný pro 
klienty všech věkových kategorií

  Nádherné výhledy

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mediterraneehotel.gr

NOVINKA

4,5TripAdvisor
999 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. 696–697

Hotel White Rocks cccc
ŘECKO  KEFALONIE  LASSI

POLOHA  Hotel postavený na útesu přímo 
nad 3 písečnými místě uprostřed krásné 
přírody borovicového háje, cca 700 m 
od nákupních a zábavních možností letoviska 
Lassi a 3 km od hlavního města Argostoli. 
VYBAVENÍ  Hlavní budova a bungalovy, vstupní 
hala s recepcí, restaurace, à la carte restaurace, bar, 
obchod se suvenýry. Venku bazén, bar u bazénu, 
terasa na opalování s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Menší soukromá písečná pláž přímo 
pod hotelem (přístup po schodech). Lehátka 
a slunečníky zdarma. Písečná pláž Makris 
Gialos a Platis Gialos cca 10 minut chůze.
POKOJ  BGSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
minibar za poplatek, TV/sat., trezor, individuální 
klimatizace, balkon nebo terasa, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
ZVLÁŠTNOSTI  Nedoporučujeme pro méně 
pohyblivé klienty – v areálu hotelu schody.
ZÁBAVA  Občasné zábavné večery s živou 
řeckou hudbou. 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

BUNGALOV  .................................................. BGSV 

Hh | HHi

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 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výborně situovaný hotel s privátní 
pláží a v dostupnosti známé pláže 
Makris Gialos

  Klidná dovolená stranou rušných 
letovisek

  Vhodné pro náročnější klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.whiterocks.gr

NOVINKA

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže 
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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. 696–697

PLAZ PLATIS GIALOS

4,5TripAdvisor
1 410 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. 696–697

POLOHA  V klidném místě na okraji střediska 
Lassi a nedaleko hlavního města ostrova. 
Nejbližší supermarket cca 400 m, centrum města 
Argostoli cca 1,5 km. Letiště cca 7 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, směnárna, 
výtah, místnost na podávání snídaní s barem, 
venkovní bazén s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Menší písečnooblázková pláž mezi 
skalisky cca 50 m (náročnější přístup), lehátka 
a slunečníky nejsou k dispozici. Větší písečná pláž 
cca 350 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, telefon, TV, lednička, set na přípravu 
kávy a čaje, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.
ZÁBAVA  Možnost zábavy v blízkém středisku 
Lassi nebo v hlavním městě Argostoli.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Za poplatek: WiFi v hlavních  
prostorách hotelu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Lassi ccc
ŘECKO  KEFALONIE  LASSI

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

HHh | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 350 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Ubytování v blízkosti hlavního  
města ostrova s mnoha atrakcemi

  Vhodné pro všechny věkové 
kategorie

  Příjemné prostředí a personál hotelu

  Nedaleko krásných pláží Makris 
Gialos a Platis Gialos

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.lassihotel.gr

4,5TripAdvisor
449 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. 696–697

POLOHA  Hotel situovaný na jižním pobřeží 
ostrova v oblasti Svoronata, centrum hlavního 
města Argostoli s mnoha restauracemi, bary 
a kavárnami cca 9 km (autobusová zastávka cca 
5 minut chůze od hotelu). Nejbližší bary, restaurace 
a taverny cca 600 m. Letiště cca 2 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a 13 vedlejších budov 
umístěných v kopci, vstupní hala s recepcí, menší 
fitness, spa, minimarket, venku bazén s lehátky 
a slunečníky zdarma, restaurace, bar u bazénu.
PLÁŽ  Oblíbená Ammes Beach cca 400 m od hotelu.  
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRSS: koupelna/WC, klimatizace, telefon,  
TV/sat., trezor, lednička, balkon nebo 
terasa, boční výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeře.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis. 
Za poplatek: kulečník, stolní fotbal, fitness.
ZVLÁŠTNOSTI  Hotel v blízkosti letiště – možný hluk.
ZÁBAVA  Možnosti vyžití v hlavním městě Argostoli.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Astra Village cccc
ŘECKO  KEFALONIE  SVORONATA

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

HHh | HHi | HH 

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 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Krátký transfer z letiště

  Skvělá dostupnost hlavního 
města Argostoli

  Hotel v kopci nabízející krásné 
výhledy

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.www.astra-village.eu

NOVINKA

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: hammam, masáže

4,5TripAdvisor
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. 696–697

POLOHA  Ubytování v blízkosti hlavního města 
Argostoli s možností zábavy. Nejbližší nákupní možnosti 
cca 500 m. Letiště cca 2 km, hlavní město cca 10 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, směnárna, 
venkovní bazén s lehátky a slunečníky 
zdarma, restaurace, bar u bazénu.
PLÁŽ  Oblíbená Ammes Beach cca 500 m 
od hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
1 větší místnost s kuchyňským koutem, klimatizace, 
telefon, TV/sat., lednička, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Bez stravování.  
Možnost dokoupení kontinentální snídaně.
ZVLÁŠTNOSTI  Hotel v blízkosti letiště – možný hluk.
ZÁBAVA  Možnost zábavy v hlavním městě Argostoli.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hlavních prostorách hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Ammes ccc
ŘECKO  KEFALONIE  SVORONATA

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

HHH | HHi | Hh | Hi

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 10 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Příjemná apartmá v blízkosti 
hlavního města Argostoli

 Krátký transfer z letiště

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.ammes.gr

4,5TripAdvisor
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. 696–697

POLOHA  V klidné lokalitě stranou rušných středisek.  
Nejbližší nákupní možnosti cca 1,5 km. Hlavní město  
Argostoli cca 12 km (2× týdně doprava hotelovým 
autobusem zdarma).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, 
směnárna, restaurace s barem, venkovní 
bazén s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Menší skalnatá pláž cca 500 m od hotelu.  
Větší písečná pláž cca 1,5 km. Lehátka a slunečníky  
nejsou k dispozici.
POKOJ  DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace za poplatek, telefon, TV/sat., trezor 
za poplatek, lednička, balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DRSS, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.  
Možnost dokoupení večeře formou bufetu 
nebo plné penze (oběd formou bufetu).
ZÁBAVA  Možnost zábavy v blízkém středisku 
Lassi nebo v hlavním městě Argostoli.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hlavních 
prostorách hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Karavados Beach ccc
ŘECKO  KEFALONIE  KARAVADOS

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

HHh | HHi | HH | Hi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: skalnatá cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel v klidné oblasti s krásným 
výhledem na moře

  Příjemný personál

  Nedaleko hlavního města Argostoli

  Doporučujeme pro méně  
náročné klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kbhotel.gr

4,0TripAdvisor
289 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. 696–697

POLOHA  Kaskádovitě postavený hotel v klidné  
lokalitě, cca 10 minut chůze od živého centra Agia  
Efimia s přístavem, obchody, tavernami a bary.  
Cca 10 km od slavné pláže Myrthos a 40 km od letiště.
VYBAVENÍ  42 pokojů v hlavní budově, vstupní hala 
s recepcí, restaurace, kavárna, bar, fitness, lázně. Venku 
bazén, bazén pro děti, bar u bazénu, terasa na opalování 
s lehátky a slunečníky zdarma, dětské hřiště.
PLÁŽ  Menší oblázková pláž cca 100 m od hotelu 
(bez plážového servisu). Přístup na pláž po schodech.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
TV/sat., rádio, klimatizace, trezor, telefon, 
set pro přípravu kávy a čaje, minibar, balkon 
nebo terasa, 23–26 m2, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeře formou bufetu.
ZVLÁŠTNOSTI  S ohledem na polohu 
hotelu a větší počet schodů nedoporučujeme 
méně pohyblivým klientům.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětské hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi na veřejných místech 
a na pokojích.

Hotel Kefalonia Bay Palace cccc
ŘECKO  KEFALONIE  AGIA EFIMIA

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: oblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Kaskádovitý hotel nabízející  
krásné výhledy na Jónské moře

  Přímo u menší oblázkové pláže

  Vhodné i pro náročnější klienty

  Ideální výchozí bod  
pro poznávání ostrova

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kefaloniabaypalace.gr
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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. 696–697

4,5TripAdvisor
356 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. 696–697

POLOHA  Komplex několika budov ve svahu s krásným 
výhledem na moře leží na jihovýchodním pobřeží 
ostrova. Vesnice Skala s příjemnou řeckou atmosférou 
a s možností nákupů, posezení i noční zábavy cca 4 km 
od hotelu. Autobusová zastávka přímo před hotelem. 
Hlavní město ostrova Argostoli a letiště cca 47 km.
VYBAVENÍ  Celkem 166 pokojů, vstupní hala 
s recepcí, směnárna, společenská a konferenční 
místnost, hlavní restaurace s venkovní terasou, bary, 
2 à la carte restaurace, venkovní bazén s mořskou 
vodou a terasou na slunění, lehátka se slunečníky 
u bazénu zdarma, osušky oproti vratné kauci.
PLÁŽ  Přímo pod hotelem možnost slunění na několika 
plošinách s přístupem do moře po schůdcích. 
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Hotel také 
pořádá několikrát denně transfer zdarma na krásnou 
písečnou pláž do 4 km vzdáleného střediska Skala.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., minibar,  
trezor za poplatek, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 
výhled na moře. DRSVS: viz DRSV, prostornější. 
FR: viz DR, opticky oddělená místnost. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
ZÁBAVA  Hotel pořádá několikrát týdně 
večerní animační program. Možnost zábavy 
také v nedalekém středisku Skala.
PRO DĚTI  Dětský bazén s mořskou vodou, miniklub 
(4–12 let), dětské hřiště, animační program.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, Diners Club.

Hotel Apostolata Island Resort & Spa ccccc
ŘECKO  KEFALONIE  SKALA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední snack, káva, čaj a zákusky

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–01.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní bazén, sauna, pára 

  Za poplatek: široký výběr masáží  
a relaxačních procedur

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

HHh | HHI | HH | HI | H

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

HHh | HHi | HH 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRSVS 

HHi | HH 

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

HHhi | HHii 
H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: přírodní (molo) u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Resort vhodný pro náročnější  
klienty vyhledávající klidnou 
dovolenou

  Kvalitní wellness zázemí  
součástí hotelu

  Areál s překrásným  
výhledem na moře

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.apostolata.gr
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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. 696–697

4,0TripAdvisor
1 010 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. 696–697

POLOHA  Jednopodlažní vilky postavené 
v mírném kopci nad mořem. Letovisko Skala 
s obchody, tavernami, kavárnami a bary cca 
3 km, hlavní město ostrova Argostoli a letiště 
cca 50 km. Zastávka autobusu u hotelu.
VYBAVENÍ  74 vkusně zařízených pokojů 
v klasickém řeckém stylu ve vilkách v zahradě. 
Vstupní hala s recepcí, směnárna, menší obchodní 
arkáda, společenská a konferenční místnost, 
herna, hlavní restaurace s venkovní terasou, 
bary, venkovní bazén s terasou na slunění, 
lehátka se slunečníky u bazénu zdarma.
PLÁŽ  Dvě menší oblázkové pláže cca 40 m pod 
hotelem, oddělené komunikací. Vstup na pláž částečně 
po dřevěné stezce. Pláže vhodné pro šnorchlování. 
Nejbližší písečná pláž je vzdálena cca 1,5 km. Pravidelná 
autobusová doprava do střediska Skala zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., 
minibar, trezor zdarma, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis,  
minigolf, fitness.
ZVLÁŠTNOSTI  Hotel aktivně podporuje ochranu 
životního prostředí. Použity jsou především přírodní 
materiály a útočiště zde našly i želvy a vlaštovky.
ZÁBAVA  Možnost zábavy v nedalekém centru 
vesnice Skala. Doprava zdarma několikrát 
denně hotelovým minibusem. Hotel pořádá 
promítání filmů ve vlastním minikině.
PRO DĚTI  Dětské hřiště a brouzdaliště. 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby, 
v baru u bazénu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Porto Skala cccc
ŘECKO  KEFALONIE  SKALA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední snack, zmrzlina, káva a čaj

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (11.30–23.00 hod.)

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

HHh | HHIi | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: oblázková cca 40 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Příjemný komplex jednopodlažních 
vilek ve vzrostlé zahradě v mírném 
kopci nad mořem

  Klidná dovolená a krásné koupání

  Romantický výhled na moře z terasy 
na slunění a hotelové restaurace

  Kvalitní ubytování za výhodnou cenu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.portoskala.com



489

K
EF

A
LO

N
IE

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

4,0TripAdvisor
308 hodnotících



490

K
EF

A
LO

N
IE

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA  Hotel je postaven v kopci nad 
mořem. Letovisko Skala s obchody, tavernami, 
kavárnami a bary cca 4 km, hlavní město 
ostrova Argostoli a letiště cca 40 km. Zdarma 
hotelový minibus do centra letoviska Skala.
VYBAVENÍ  9 budov, vstupní hala s recepcí, směnárna, 
TV koutek, restaurace, bary, venkovní bazén s terasou 
na slunění, lehátka se slunečníky u bazénu zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž v letovisku 
Skala cca 3 km od hotelu. Lehátka a slunečníky 
za poplatek. Doprava denně hotelovým minibusem 
na pláž ve středisku Skala zdarma.
POKOJ  DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, 
trezor, balkon nebo terasa, výhled na moře. 
STSV: viz DRSV, vybavená kuchyňka.
STRAVOVÁNÍ  Bez stravování. Možnost dokoupení 
snídaně formou bufetu a večeře formou menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: šachy.  
Za poplatek: kulečník. 
ZÁBAVA  Možnost zábavy v nedalekém centru 
městečka Skala. Doprava zdarma několikrát denně 
hotelovým minibusem.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětské hřiště, 
dětská postýlka (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Asteris ccCc
ŘECKO  KEFALONIE  SKALA

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

HHi | Hh

STUDIO  ........................................................  STSV 

HHH | HHi | Hh | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 3 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásné výhledy na Jónské moře

  Prostorná studia s kuchyňkou

  Doprava na pláž zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.asterishotel.gr

NOVINKA

4,5TripAdvisor
272 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. 696–697

POLOHA  V centru letoviska Skala v bezprostřední 
blízkosti nákupních a zábavních možností, cca 
37 km od letiště a hlavního města Argostoli.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, bar, venkovní 
posezení, venku bazén a bar u bazénu. 
PLÁŽ  Dlouhá písečnooblázková pláž cca 500 m 
od hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
minilednička, TV/sat., klimatizace, kuchyňka, 
balkon nebo terasa. DR (přízemí): viz DR, 
prostornější, přistýlka formou rozkládací pohovky.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.
ZÁBAVA   Možnost zábavy v centru městečka Skala.
PRO DĚTI  Dětská postýlka (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Natalies cCc
ŘECKO  KEFALONIE  SKALA

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

HH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ......................  DR (přízemí) 

HHH | HHii | HHi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Malý, elegantní hotel s přátelskou 
atmosférou přímo v oblíbeném 
letovisku Skala

  Skvělá dostupnost nákupních 
a zábavních možností i dlouhé pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

NOVINKA

5,0TripAdvisor
28 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. 696–697

POLOHA  Přímo v centru letoviska Skala 
v bezprostřední blízkosti nákupních a zábavních 
možností. Cca 36 km letiště a od hlavního města 
Argostoli (dostupné autobusovou dopravou).
VYBAVENÍ  28 pokojů, vstupní 
hala s recepcí, bar, zahrada. 
PLÁŽ  Dlouhá písečnooblázková pláž cca 50 m 
od hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
minilednička, TV/sat., klimatizace, trezor za poplatek, 
balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně formou bufetu. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: venkovní fitness.  
Za poplatek: tenisové kurty v pěší 
dostupnosti od hotelu. 
ZÁBAVA  Možnost zábavy v centru městečka Skala.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Captain’s House cCc
ŘECKO  KEFALONIE  SKALA

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

HH

H dospělá osoba

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Malý hotel s rodinnou atmosférou 
přímo v oblíbeném letovisku Skala

  Skvělá dostupnost nákupních 
a zábavních možností i dlouhé pláže

  Pouze pro osoby starší 18 let

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.captainshouse.net

NOVINKA

18+

Pouze pro dospělé osoby

4,5TripAdvisor
177 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. 696–697

POLOHA  V klidné části oblíbeného letoviska Skala, 
250 m od centra letoviska s nákupními a zábavními 
možnostmi. Cca 37 km od letiště a hlavního města 
Argostoli. 
VYBAVENÍ  19 pokojů na 2 podlažích, vstupní hala 
s recepcí, půjčovna aut, trezor za poplatek, restaurace, 
bar, televizní koutek, krásná zahrada s terasou. 
PLÁŽ  Dlouhá písečnooblázková pláž cca 500 m 
od hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
minilednička, TV/sat., individuální klimatizace 
za poplatek, trezor za poplatek, balkon nebo terasa. 
TR: viz DR, přistýlka formou pevného lůžka.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.
ZÁBAVA   Možnost zábavy v centru městečka Skala.
PRO DĚTI  Dětská postýlka (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccd
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Starlight cCd
ŘECKO  KEFALONIE  SKALA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ............................. DR | TR 

HHH | HHi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená v oblíbeném 
letovisku Skala

  Malý rodinný hotel s přátelskou 
atmosférou

  Velmi dobrý poměr kvality a ceny

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.starlighthotel.gr

NOVINKA

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

4,5TripAdvisor
2 939 hodnotících
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Ostrov Zakynthos, to je bujná zeleň, tyrkysové 
moře, písečné pláže, plavání v tajemných jeskyních 
i potápění s mořskými želvami. Kdo má rád 
aktivní turistiku, může se na Zakynthosu věnovat 
vodním sportům, jachtingu nebo třeba horské pěší 
turistice. Navíc na vás čekají malebné vesničky 
s pohostinnými obyvateli a stále svítící slunce. 

CHARAKTERISTIKA
Především na severu a severozápadě ostrova je území poměrně hornaté. Nejvyšší horou 
Zakynthosu je Vrachionas se 758 m n. m. Východní část tvoří vápencové zemědělské 
plochy, západní část je divočejší, méně hustě obydlená a najdete zde množství krásných 
jeskyň. Jižní část ostrova se vyznačuje rozlehlou nížinou a písečnými plážemi.
Dostatek srážek v zimě dává místní půdě vláhu. To je důvod, proč je tak úrodná. Hlavními 
produkty zemědělství jsou olivy, víno, citrusy, rozinky a sladká zakynthoská cibule. Dále 
například med a sýry. Místní obyvatelé žijí hlavně z cestovního ruchu, zejména v posled-
ních deseti letech jeho význam stále roste.
Zvláštností ostrova jsou vzácné želvy Caretta caretta, které jsou přísně chráněné. Kladou 
vejce na plážích na jihu ostrova v oblasti Laganas a Gerakas. V tu dobu jsou v nočních 
hodinách pláže zavřené, omezen je i noční provoz letiště. U ostrůvku Pelouzo se vyskytuje 
velmi ohrožený tuleň středozemní. 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Hlavním městem ostrova je stejnojmenné město Zakynthos. Solomosovo náměstí je 
největší náměstí, které zde můžete navštívit. Stojí zde všechny nejdůležitější budovy – 
radnice, Řecká národní banka, muzeum se sbírkami ikon a soch z pobyzantské doby, 
kulturní centrum nebo městská knihovna. Na náměstí stojí moderní socha Svobody, 
uprostřed socha slavného básníka Dionýsia Solomose, jehož báseň Zpěv svobody se 
stala textem řecké hymny.
Středisko Laganas leží v jižní části ostrova. Navštívit zde můžete pláž i taverny s typicky 

řeckou i mezinárodní kuchyní. Pláž měří neuvěřitelných 10 kilometrů a patří k nejdelším 
v celém Řecku. Vstup do vody je velmi pozvolný a mělký. V některých obdobích hlavní 
sezony je třeba sledovat omezení kvůli vzácným želvám karetám obrovským, které tu 
vyvádějí své mladé. 

PRAKTICKÉ TIPY
Mezi suvenýry z ostrova Zakynthos výrazně dominují želvy. Naleznete zde také obchůdky 
s pěknými drobnostmi – ze dřeva vyřezávané sošky v africkém stylu, potištěná trička, 
bambusové píšťaly a klepadla, kožené řemínky či ozdobné šňůrky.
Nočního života, tance a koktejlů si dosyta užijete na ostrůvku Cameo nebo v hlavním 
městě Zakynthos. Do 2,5 km vzdáleného Laganasu vede hezká pěší procházka po pláži 
i po silnici. 

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)
Pokud chcete své plážové radovánky oživit, vydejte se za zábavou do aquaparku. 
Ve vodním parku Sarakinado vás čeká spousta legrace a sportu na báječných atrakcích. 
Najdete zde vše, co si jen dokážete ve vodním světě představit – dětské skluzavky, velké 
tobogany, kamikadze a mnoho dalšího. Vodní park je nejoblíbenější atrakcí na ostrově 
a nachází se v malém městečku Sarakinado. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE
V Řecku je nově zavedena povinnost hradit pobytovou taxu v závislosti na kategorii hotelu. 
Taxa není zahrnuta v ceně zájezdu a musí být uhrazena klientem přímo na recepci hotelu.

Bujná zeleň a tyrkysové moře

TO NEJLEPŠÍ ZE ZAKYNTHOSU

   Navagio, jedna z nejkrásnějších pláží v Evropě

   Domov ohrožených mořských želv Carreta carreta

 Vhodné pro rodiny s dětmi i milovníky nočního života
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Kalamaki

ZAKYNTHOS

Kalamaki Vassilikos

Argassi

Tragaki
Tsilivi

Amoudi

Laganas
Agios Sostis

Porto Koukla
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MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

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

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 19 21 24 24 24 23

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

GERAKAS  Krásná písečná pláž s pozvolným vstupem do vody, kde kladou 
svá vejce želvy Caretta caretta. MODRÉ JESKYNĚ  Patří mezi divoké scenerie 
pobřeží. Zářivě modrá voda vypadá, jako by vycházela odněkud z hlubin moře. 
ŽELVÍ OSTROV  Lodní výlet na proslulý ostrůvek Marathonisi, který je známý 
také jako „želví ostrov“. Můžete si užít i koupání na jedné z nejkrásnějších pláží. 
OSTRŮVEK CAMEO  Veřejně přístupný ostrůvek leží v Laganaském zálivu. 
Ostrůvek je spojený dřevěným mostem s přístavem v Agios Sostis a nabízí svým 
návštěvníkům soukromou pláž, nádherné výhledy na ostrov Marathonisi a osvěžení 
v místním baru. ZAKYNTHOS – MĚSTO  Hlavní město ostrova s tavernami, 
kavárnami a nákupní třídou. Nabízí se návštěva kostela Sv. Dionýsia a Byzantského 
či Solomosova muzea. PLÁŽ ZTROSKOTÁNÍ NAVAGIO  V roce 1983 zde 
ztroskotala pašerácká loď a byla vyvržena na krásnou pláž, kam se dostanete 
jedině lodí – po moři. 

Za
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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

  V rámci výletu poznáte 
nejúžasnější a nejzajímavější 
místa ostrova Zakynthos 
- idylické horské vesničky 
a překrásné přírodní scenérie.

Výlet zahájíte u chrámu svatého Dionýsia 
a pokračovat budete na vyhlídku Bochali. 

Cestou k vyhlídce na nejkrásnější pláž ost-
rova Navagio ochutnáte typické zakyntské 
dobroty na řecké biofarmě. Poté navštívíte 
klášter v Anafonitrii, čeká vás exkurze 
do výrobny olivového oleje a den ukon-
číte v zátoce Limni Keri. Během výletu je 
zastávka na oběd v místní taverně, který 
není v ceně.

Ostrov Zakynthos nabízí spojení historie a nádherné přírody. Pokud chcete poznat krásu zelených hor 
a modrých jeskyní, vydejte se na výlet za nejzajímavějšími místy na ostrově. V nabídce naleznete také plavby 
mířící na „želví ostrov“ nebo do „zátoky pašeráků“. Ze Zakynthosu se můžete vypravit na pevninu do dějiště 
olympijských her Olympie, kde se seznámíte s řeckou historií a nejzajímavějšími příběhy z řecké mytologie.

  Pokud chcete poznat jedno 
z nejznámějších a nejfotogra- 
fovanějších míst na ostrově, 
pak byste si tento výlet 
rozhodně neměli nechat ujít

Z přístavu v hlavním městě Zakynthos 
vyplujete podél pobřeží s křišťálově čistou 

vodou. Obeplujete známé Modré jeskyně 
a severní mys Skinari až k zátoce, která 
je obklopena z obou stran majestátními 
skalními útesy a je přístupná jen z moře. 
Říká se jí „zátoka pašeráků“ a uvidíte tu 
kromě jiného i vrak lodi a překrásnou 
písečnou pláž Navagio. 

  Tento výlet vás zavede 
na návštěvu ostrůvku 
Marathonisi, kde se setkáte 
se vzácnými želvami karetami

Z přístavu z hlavního města Zakynthos 
poplujete okolo poloostrova Vassilikos 
k ostrovu Marathonisi, „želvímu ostrovu“, 

kde budete mít čas na koupání v azuro-
vém moři. Cesta bude dále pokračovat 
k poloostrovu Keri, kde bude opět mož-
nost koupání. Při zpáteční cestě ještě 
počkáte na želvy, které se začnou vyno-
řovat z vody. Poslední zastávkou bude 
poloostrov Vassilikos, kde budete mít opět 
šanci se vykoupat a odpočinout si. 

  Ať už toužíte po dobrodružství, 
nebo po poznání, bude se vám 
výlet do Olympie určitě líbit

V průběhu výpravy proniknete do řeckého 
vnitrozemí za dávnou historií. Vyplujete 
z hlavního města trajektem do přístavu 
Kyllini na Peloponésu. V Olympii, místě 

autentických olympijských her, navštívíte 
rozsáhlé archeologické naleziště. K vidění 
budou ruiny olympijské vesnice, trasa běžec-
kých závodů nebo olympijský stadion, ruiny 
chrámu boha Dia a chrámu bohyně Héry. 
Po prohlídce budete mít čas na oběd a nákup 
suvenýrů. Oběd ani vstupy do muzea nejsou 
v ceně.

  Během tohoto výletu navštívíte 
dvě z nejzajímavějších 
pozoruhodností ostrova – 
první je jeskyně Drogarati, 
druhá jezero Melissani

První zastávkou bude návštěva ortodox-
ního kostela a kláštera. Poté se vydáte 

do krápníkové jeskyně Drogarati. Další 
zastávkou bude podzemní jezírko Melis- 
sani. Poté si odpočinete na pláži Myrtos. 
Na oběd a odpočinek se zastavíme u ves-
ničky Agia Efímia. Poslední zastávkou 
bude hrad svatého Jiří. Oběd ani vstupy 
nejsou v ceně výletu. 

Kefalonie� od 56 €

Olympie� od 64 €

Plavba na „želví ostrov“ od 30 €

Plavba k „zátoce pašeráků“ od 33 €

Okruh ostrovem od 810 Kč
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Porto Koukla

Je největším a nejoblíbenějším střediskem ostrova. Kromě četných barů a diskoték zde 
najdete široký výběr taveren, restaurací, obchodů a menších supermarketů. Z Laganasu 
můžete podniknout výlet do hlavního města Zakynthos místním autobusem, který jezdí 
několikrát denně. Nachází se zde jedna z největších písečných pláží. Záliv Laganas svírá 
tři malé ostrůvky: Pelouzo, Marathonisi a St. Sotis. Díky pozvolnému vstupu do moře je 
ideální pro rodiny s dětmi.

1   Hotel Funtazie klub Louis Zante Beach cccc str. 500
2   Hotel Astir Palace cccc str. 506
3   Hotel Astir Beach cccd str. 507
4   Hotel Zante Park Resort & Spa cccc str. 502
5   Hotel Mediterranean Beach Resort ccccd str. 499
6   Hotel California ccc str. 509
7   Hotel Majestic cccc str. 508
8   Hotel Village Inn ccc str. 510
9   Hotel Galaxy cccc str. 503
q   Aparthotel Denise Beach cccc str. 504

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště cca 20–40 minut

r

5

23

1

Laganas

Porto Koukla je příjemné, klidné místo s písečnou pláží, nacházející se jen několik minut 
pěšky od Agios Sostis.
Agios Sostis je velmi oblíbené menší letovisko, které nabízí turistům prožití klidné 
a romantické dovolené. Pláž je zde písečná s pozvolným vstupem do moře. Vzdálenost 
od hlavního města Zakynthos je cca 8 km. V centru letoviska naleznete různé obchůdky, 
restaurace, bary a typické řecké taverny. Rušné centrum Laganas je vzdáleno cca  
15 minut chůze příjemnou procházkou.

w   Hotel Castelli cccd str. 513
e   Hotel Zante Sun cccc str. 512
r   Hotel Gloria Maris cccd str. 511

Prázdninové letovisko Kalamaki se nachází ve východní části zálivu Laganas. Je ideálním 
místem dovolené pro rodiny s dětmi díky průzračnému a mělkému moři. Nachází se 
zde krásná a čistá pláž (v noci uzavřená kvůli želvám). V centru Kalamaki najdete řadu 
restaurací, barů a obchodů.

1   Hotel Sirocco ccc str. 515
2   Hotel Meandros Boutique Hotel & Spa cccc str. 514

Kalamaki

Doba transferu z letiště cca 15 minut

6

w

8

4

 Pláž  Centrum turistického ruchu  Přístav  Bus
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

9

7

q
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Pobytové oblasti

Argassi

Městečko s originální řeckou atmosférou. Nacházejí se zde velmi oblíbené pláže Gera-
kas, Porto Zoro nebo Banana Beach, které jsou obklopeny zelenými piniovými a olivovými 
háji. Je zde malé centrum s několika obchody a tavernami. Toto místo nabízí příjemné 
procházky do okolí. Příroda je zde opravdu překrásná.

1   Hotel The Bay ccccc str. 516
2   Hotel Arion Resort cccc str. 518
3   Hotel Arion Green Riviera cccc str. 520

Doba transferu z letiště cca 20–60 minut

12

Vassilikos

Druhé největší město ostrova vhodné zejména pro mladé lidi, kteří se chtějí bavit. Nachází 
se na východním pobřeží pouze 3 km východně od hlavního města Zakynthos, se kterým 
je pravidelné autobusové spojení. Argassi je považováno za nejzelenější letovisko na ost-
rově. Je odtud pěkný pohled na poloostrov Peloponés (řecká pevnina).

4   Aparthotel Admiral Argassi ccc str. 522
5   Hotel Diana Palace cccc str. 523

Tsilivi patří mezi velká letoviska na Zakynthosu a rozkládá se v severovýchodní části 
ostrova. Najdete jej cca 6 km severně od hlavního města Zakynthos. Zdejší dlouhá pláž 
se zlatým pískem, pozvolným vstupem do moře a křišťálově čistou vodou byla oceněna 
modrou vlajkou EU. V letovisku naleznete širokou nabídku obchůdků, taveren, barů 
a restaurací, které nabízí příjemné večerní posezení. Pokud preferujete aktivně proži-
tou dovolenou, můžete si vybrat z pestré nabídky vodních sportů (windsurfing, vodní 
lyže, šlapadla apod). Pravidelné spojení s hlavním městem nabízí možnost další zábavy 
a společenského vyžití. 

1   Aparthotel Amoudi ccc str. 535
2   Hotel Tsamis Zante cccc str. 534
3   Hotel Atlantica Eleon Grand Resort & Spa ccccc str. 532
4   Hotel Filoxenia cccc str. 530
5   Aparthotel Planos ccc str. 529
6   Hotel Admiral Tsilivi cccc str. 528
7   Hotel Sensimar Caravel Zante ccccc str. 526
8   Hotel Lesante & Spa ccccc str. 527 
9   Hotel Daisy cc str. 531 
q   Hotel Zante Maris Suites ccccc str. 525 
w   Hotel Olea All Suites ccccc str. 524

Tsilivi / Planos / Tragaki / Amoudia

Doba transferu z letiště cca 30 minut

4
5

1
2

3

4
5
6

 Pláž  Centrum turistického ruchu  Aquapark
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.
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POLOHA  Přímo u pláže v klidnější části střediska 
Laganas. Živé centrum s mnoha obchody, restauracemi, 
bary a tradičními tavernami cca 5 minut chůze. Možnost 
drobných nákupů v blízkosti hotelu. Hlavní město 
Zakynthos cca 7 km (pravidelné autobusové spojení).
VYBAVENÍ  115 pokojů v několika budovách 
v tradičním stylu. Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar, kadeřnictví, snack bar s překrásným 
výhledem na moře. Venku bazén, terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře, přístup na pláž po několika 
schodech, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRMS: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč 
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, lednička, 
balkon nebo terasa, v hlavní budově. DRS: viz DRMS, 
mimo hlavní budovu. DRSSV: viz DRS, boční 
výhled na moře. DRSV: viz DRS, výhled na moře. 
FRS: viz DRS, oddělená ložnice a obývací část.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou 
bohatého bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: fitness, 
sauna, masáže, plážový volejbal, stolní tenis.
ZVLÁŠTNOSTI  Z důvodu ochrany želv Caretta caretta 
jsou zakázány motorizované vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, hlídání dětí za poplatek 
(na vyžádání), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu. 
Za poplatek: internetový koutek, LAN na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Mediterranean Beach Resort ccccd
ŘECKO  ZAKYNTHOS  LAGANAS

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...........  DRS | DRSSV | DRSV 

HHH | Hhi | Hh | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...............................  DRMS 

HHh | Hhi | Hh

RODINNÝ POKOJ  ........................................... FRS 

HHHH | Hhhi | Hhh | Hhii | Hhi

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 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel, který uspokojí 
i náročnějšího klienta

  Výhodná poloha umožňující 
kombinaci dovolené na pláži 
a zábavy v nedalekém centru

  Rodiny s dětmi ocení možnost 
prostorných rodinných pokojů

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.medbeach.gr

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ S VÝHLEDEM NA MOŘE

4,0TripAdvisor
418 hodnotících
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Hotel Funtazie klub Louis Zante Beach cccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  LAGANAS

PROMO POKOJE

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

POLOHA  V zeleni na okraji letoviska Laganas. Rušné 
středisko Laganas s mnoha obchody, restauracemi 
a bary cca 2 km. Hlavní třída s možností drobných 
nákupů cca 500 m. Hlavní město Zakynthos cca 
8 km. Aquapark Zante Water Village 30 minut jízdy 
autem od hotelu. Lékárna k dispozici v letovisku 
Laganas, nemocnice v hlavním městě (cca 15 km).
VYBAVENÍ  268 pokojů, hlavní budova a několik 
vedlejších budov rozmístěných v udržované zahradě. 
Vstupní hala s recepcí, restaurace, restaurace 
à la carte, bar, obchod se suvenýry/supermarket 
a kadeřnictví. V rozlehlé zahradě bazén, dětské 
brouzdaliště, bar u bazénu, terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, dětské 
hřiště ve formě pirátské lodi s různými atrakcemi.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře přímo u hotelu. Bar na pláži 
(možnost lehkých obědů), lehátka a slunečníky 
za poplatek. Oblast je známá jako hnízdiště 
mořských želv Caretta caretta. Z tohoto důvodu je 
zákaz motorizovaných vodních sportů na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek, 
balkon nebo terasa, velikost pokoje 21 m2. DRP: viz DR, 
mohou být situovány v méně příznivé poloze, velikost 
pokoje 21 m2. DRSV: viz DR, výhled na moře, velikost 
pokoje 21 m2. DRRSV: viz DRSV, vyklápěcí palanda, 
hlavní budova, velikost pokoje 24 m2. FR: viz DR, 
opticky oddělená ložnice a obývací část, vedlejší budovy, 
velikost pokoje 28 m2. FRSV: viz DRSV, opticky oddělená 
ložnice a obývací část, vedlejší budovy. Výhled na moře 
může být omezen bujnou vegetací hotelové zahrady.
Velikost pokoje 28 m2. Dětská postýlka zdarma 
(na vyžádání). 
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.  
U večeře požadováno formální oblečení.

SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní  
tenis, fitness, plážový volejbal, aerobik. 
Za poplatek: 2 tenisové kurty, biliár, vodní 
sporty na pláži (šlapadla, windsurfing, kánoe). 
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma, dětská 
stolička v hlavní restauraci, dětské brouzdaliště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Za poplatek: internetový koutek, 
WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC. 

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

   Oběd formou bufetu (13.00–15.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Restaurace Meze by Elliniko (19.00–22.00 hod.)

  Lehký snack (10.00–18.00 hod.)

  Lehký večerní snack a zákusek  
(22.00–24.00 hod.)

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

  Bar na pláži (10.00–18.00 hod.)

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

HHH | HHI | HH | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ............................... DRRSV 

HHhi | HHII

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSV 

HHhi | HHH | HHII | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Atraktivní poloha přímo u jedné 
z nejkrásnějších pláží na ostrově

  Krátký transfer z letiště

  Kvalitní program all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.louishotels.com
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4,5TripAdvisor
1 970 hodnotících

RODINNÝ POKOJ S VÝHLEDEM NA MOŘE (FRSV)
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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. 696–697

POLOHA  V klidnější části letoviska Laganas. 
Živé centrum s mnoha obchody, restauracemi, 
bary a kavárnami cca 800 m. Několik obchodů 
a restaurací v těsné blízkosti hotelu. Hlavní město 
Zakynthos cca 8 km (spojení linkovým autobusem).
VYBAVENÍ  135 pokojů, hlavní budova a vedlejší budova 
oddělená místní méně frekventovanou komunikací. 
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, TV koutek, bar, 
konferenční sál. Venku bazén, terasa se slunečníky 
a lehátky zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž s křišťálově čistou vodou 
cca 300 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
centrální klimatizace, telefon, TV/sat., minibar 
za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, trezor 
za poplatek, balkon. DRS: viz DR, prostornější.  
DRPPS: viz DRS, privátní bazén. DRX: viz DR, DVD 
přehrávač, WiFi na pokoji zdarma, trezor zdarma.  
SUX: viz DRX, oddělená ložnice. JSSWP: viz DRX, 
oddělená ložnice, sdílený bazén, vedlejší budova.  
DRE: viz DR, vedlejší budova. DREX: viz DRX, 
vedlejší budova. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bohatého 
bufetu. Možmost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, stolní tenis  
a biliár. Za poplatek: sauna a jacuzzi.
ZÁBAVA  Pravidelné večerní programy s živou hudbou.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 
možnost hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Zante Park Resort & Spa cccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  LAGANAS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehké občerstvení v baru u bazénu  
(11.00–18.00 hod.)

  Studené sendviče v hlavním baru  
(21.30–23.00 hod.)

  Zmrzlina pro děti  
(10.00–18.00 a 19.30–21.30 hod.)

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

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................  DR | DRP | DRS |
DRPPS | DRX | DRE | DREX

HHH | HHii | HHI | HH

SUITE  ......................................................  SU | SUX 

HHHH | HHHI | HHH | HHii

JUNIOR SUITE  ...........................................  JSSWP 

HHH | HHi

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

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel s kvalitními službami 
a all inclusive

  Vhodný pro náročnější klienty všech 
věkových skupin

  Pokoje s privátním nebo sdíleným 
bazénem

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.zanteparkhotels.gr

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SUPERIOR

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SUPERIOR S PRIVÁTNÍM BAZÉNEM

PROMO POKOJE

3,5TripAdvisor
461 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. 696–697

POLOHA  Přímo u pláže v klidnější části střediska 
Laganas. Živé centrum s mnoha obchody, restauracemi, 
bary a tradičními tavernami cca 500 m. Možnost 
drobných nákupů v blízkosti hotelu. Hlavní město 
Zakynthos cca 7 km (pravidelné autobusové spojení).
VYBAVENÍ  Hlavní budova a 3 vedlejší třípatrové 
budovy, celkem 125 pokojů. Recepce, lobby, výtah, 
místnost s TV, klimatizovaná hlavní restaurace,  
2 bary (střešní bar a lobby bar). Ve venkovním 
areálu sladkovodní bazén, dětský bazén a bar 
u bazénu. Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem 
do moře, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor 
za poplatek, minilednička, balkon nebo terasa,  
15–20 m2. DRS: viz DR, renovované. DRSVS: viz DRS, 
výhled na moře. DRE: viz DRS, prostornější.  
SUS: viz DRS, oddělená obývací část, 44–48 m2. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bohatého 
bufetu, možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: malé fitness,  
stolní tenis, plážový volejbal. Za poplatek: biliár, 
vodní sporty na pláži, jízda na koni.
ZVLÁŠTNOSTI  Z důvodu ochrany želv Caretta caretta 
jsou zakázány motorizované vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační programy 
a další možnosti zábavy v centru Laganas.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, dětské hřiště, klouzačka 
v bazénu, hlídání dětí za poplatek (na vyžádání), 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách hotelu a na pokojích. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Galaxy cccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  LAGANAS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, obědy a večeře formou bufetu

  Lehký snack (11.00–18.00 hod.)

  Zmrzlina pro děti (11.00–18.00 hod.)

  Odpolední káva / čaj a zákusky (16.00–18.00 hod.)

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby, vybrané koktejly, káva, čaj 
(10.00–23.00 hod.)

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

HHi | HH | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRSVS | DRE 

HH | H

SUITE  ............................................................. SUS 

HHhh | HHHI | HHH | HHII | HHI | HH

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 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha umožňující 
kombinaci dovolené na pláži 
a zábavy v nedalekém centru

  Oblíbený hotel, který uspokojí 
i náročnější klienty

  Přímo u dlouhé písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.zhg.gr/index.php

4,0TripAdvisor
394 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. 696–697

POLOHA  V klidné části střediska Laganas. Rušné 
centrum Laganas s mnoha obchody, bary a restauracemi 
cca 300 m. Hlavní město Zakynthos cca 10 km 
(autobusová zastávka cca 200 m), letiště cca 7 km. 
VYBAVENÍ  Komplex tří budov obsahuje 95 pokojů, 
recepci a vstupní halu, 2 výtahy (v budově u pláže  
není výtah), restauraci a lobby bar. Venku 2 bazény, 
dětské brouzdaliště, terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, 2 bary u bazénu.
PLÁŽ  Přímo z hotelové terasy vstup do moře 
(velmi pozvolný vstup). Dlouhá písečná pláž 
cca 100 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
TV/sat., klimatizace, telefon, minibar, balkon 
nebo terasa. FR: viz DR, 2 místnosti oddělené 
opticky nebo posuvnými dveřmi. Umístěny 
ve vzdálenější budově od pláže (přes silnici).
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: herna, 
biliár, vodní sporty na pláži v Laganas.
ZÁBAVA  Noční vyžití a další možnosti 
zábavy v centru Laganas.
PRO DĚTI  Brouzdaliště a dětské hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách hotelu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Aparthotel Denise Beach cccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  LAGANAS

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

HH | Hi | H

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

HHHH | HHHI | Hhh | HHi | HH | HII | HI | H

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 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel vhodný  
pro rodinnou dovolenou

  Přímo na břehu moře s krásným 
výhledem

  Cenově výhodný hotel s dobrým 
poměrem kvality a ceny

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.denisebeach.gr
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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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

4,0TripAdvisor
17 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. 696–697

POLOHA  Přímo u dlouhé písečné pláže. Živé 
centrum Laganas s mnoha obchody, bary, restauracemi 
a možnostmi zábavy cca 800 m. Možnost drobných 
nákupů v blízkosti hotelu. Hlavní město Zakynthos 
cca 7 km (spojení linkovým autobusem).
VYBAVENÍ  116 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
výtah, TV místnost, restaurace, bar, konferenční 
sál. Venku bazén, terasa a zahrada s lehátky 
a slunečníky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ  9 km dlouhá písečná pláž přímo 
u hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek. 
Přístup na pláž po několika schodech.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace (mimo hlavní 
sezonu za poplatek), telefon, TV/sat., trezor za poplatek, 
lednička za poplatek, balkon nebo terasa. DRP: viz DR, 
bez balkonu nebo terasy. DRSS: viz DR, boční výhled 
na moře. DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
ZVLÁŠTNOSTI  Z důvodu ochrany želv Caretta caretta 
jsou zakázány motorizované vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, dětská postýlka  
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, Diners Club.

Hotel Astir Palace cccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  LAGANAS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně a večeře formou bufetu

  Lehký oběd formou bufetu

  Lehký studený snack (11.00–18.00 hod.)

  Káva, čaj a zákusek (16.30–18.00 hod.)

  Zmrzlina pro děti (11.00–18.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
(11.00–23.00 hod.), jsou podávány v sousedním 
hotelu Astir Beach

  Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma

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

HHH | Hhi | Hh | H

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel s možností programu 
all inclusive

  Dlouhá písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře přímo u hotelu

  Vhodné pro všechny, kteří chtějí 
spojit pobyt u moře se zábavou 
v nedalekém centru

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.astirhotels.gr

Hotel Astir Palace

Hotel Astir Beach

PROMO POKOJE

3,0TripAdvisor
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. 696–697

POLOHA  Přímo u dlouhé písečné pláže. Živé 
centrum Laganas s mnoha obchody, bary, restauracemi 
a možnostmi zábavy cca 800 m. Možnost drobných 
nákupů v blízkosti hotelu. Hlavní město Zakynthos 
cca 7 km (spojení linkovým autobusem).
VYBAVENÍ  83 pokojů, vstupní hala s recepcí, výtah, 
TV místnost, restaurace, bar, bazén, bar u bazénu, 
terasa a zahrada s lehátky a slunečníky za poplatek.
PLÁŽ  9 km dlouhá písečná pláž přímo 
u hotelu, přístup na pláž po několika schodech. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRSS: koupelna/WC, klimatizace (mimo 
hlavní sezonu za poplatek), telefon, TV/sat., trezor 
za poplatek, lednička za poplatek, balkon nebo terasa, 
boční výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
ZVLÁŠTNOSTI  Z důvodu ochrany želv Caretta caretta 
jsou zakázány motorizované vodní sporty na pláži. 
V případě nízké obsazenosti hotelu hosté využívají služeb 
sousedního sesterského hotelu Astir Palace cccc.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, dětská postýlka  
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Za poplatek: internetový koutek  
a WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, Diners Club.

Hotel Astir Beach cccd
ŘECKO  ZAKYNTHOS  LAGANAS

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

HHH | Hhi | Hh | H

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní hotel vhodný  
pro příjemnou dovolenou

  Dlouhá písečná pláž  
přímo u hotelu

  V blízkosti nedalekého  
centra Laganas

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.astirhotels.gr

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně oběd a večeře formou bufetu

  Lehký studený snack (11.00–18.00 hod.)

  Káva, čaj a zákusek (16.30–18.00 hod.)

  Zmrzlina pro děti do 12 let (11.00–18.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
(11.00–23.00 hod.) 

  Leháka a slunečníky u bazénu zdarma

3,0TripAdvisor
80 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. 696–697

POLOHA  Na hlavní třídě letoviska Laganas 
s množstvím obchodů, restaurací a barů. Hotel 
oddělen od hlavní třídy blokem budov s obchody 
a diskotékou. Hlavní město Zakynthos cca 4 km 
(spojení linkovým autobusem, zastávka v blízkosti).
VYBAVENÍ  Hlavní budova a 4 vedlejší budovy. 
Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace a bar. 
Venku bazén, terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 
cca 600 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, TV/sat., telefon, minibar 
(za poplatek), trezor za poplatek a balkon.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: stolní tenis,  
kulečník. 
PRO DĚTI  Brouzdaliště, malý koutek na hraní 
u bazénu, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi 
na pokojích a v areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Majestic cccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  LAGANAS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Teplé i studené občerstvení ve snack baru 
u bazénu (10.00–23.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Vstup od 16 let

  Za poplatek: vnitřní vyhřívaný bazén, jacuzzi, 
fitness, sauna, pára, masáže a kosmetický salon

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

HHH | HHii | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 600 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodný pro mladé klienty, kteří 
chtějí být v živém centru Laganas 
v blízkosti diskoték

  Cenově výhodný hotel  
s programem all inclusive

  Malé wellness centrum přímo v hotelu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelmajesticspa.gr

2,5TripAdvisor
968 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. 696–697

POLOHA  Hotel v blízkosti písečné pláže. Nákupní 
možnosti, taverny, bary a diskotéky v letovisku 
Laganas cca 450 m, hlavní město Zakynthos cca 7 km 
(pravidelné autobusové spojení, zastávka cca 500 m 
od hotelu), mezinárodní letiště je vzdáleno 7 km.
VYBAVENÍ  67 pokojů, vstupní hala s recepcí 
a směnárnou, internetový koutek, společenská 
místnost s TV, bar. Venku bazén, dětský bazén, bar 
u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky zdarma. 
PLÁŽ  Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 
cca 60 m. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, trezor na recepci 
za poplatek, minilednička, telefon, rádio, balkon 
nebo terasa, velikost pokoje cca 23 m2.
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: kulečník, 
nemotorizované vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Noční vyžití a další možnosti 
zábavy v centru Laganas.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách hotelu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel California ccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  LAGANAS

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

HHh | HHi | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 60 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší hotel pro nenáročné klienty

  Výhodná poloha v blízkosti  
centra a pláže

  Vhodné pro mladé klienty 
vyhledávající rušný noční život

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

3,5TripAdvisor
92 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. 696–697

POLOHA  Komplex studií se nachází 
v letovisku Laganas, 4 km od letiště. Několik 
minut chůze od centra je minimarket, spousta 
barů, restaurací a možností nočního života.
VYBAVENÍ  Recepce, směnárna, restaurace, TV/sat.,  
minimarket, obchod se suvenýry. Venku bazén, 
lehátka a slunečníky zdarma, bar u bazénu. 
PLÁŽ  Písečnooblázková cca 2 000 m. Možnost 
využít autobusovou dopravu, zastávka je 2 minuty 
chůze od hotelu (autobus jezdí každou hodinu).
POKOJ  ST: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů),  
kuchyňka, klimatizace za poplatek, TV/sat.,  
telefon, trezor za poplatek, lednička, balkon.  
STM: viz ST, mezonet (ložnice v patře).
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: stolní 
fotbal, kulečník.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v nedalekém  
centru Laganas.
PRO DĚTI  Dětské hřiště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Za poplatek: internetový koutek a WiFi.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Village Inn ccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  LAGANAS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Snack mezi hlavními jídly a zmrzlina

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
servírované v baru u bazénu (11.00–23.00 hod.)

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

HHH | HHi | HH

STUDIO  .........................................................  STM 

Hhhhi | HHHH | HHHII | HHHI | HHH | HHII | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 2 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro klienty vyhledávající 
noční život

  Program all inclusive

  Aktivní dovolená

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.villageinn.gr

STUDIO MEZONET

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. 696–697

POLOHA  V klidné oblasti, obklopen zelení a olivovým 
hájem. Malé turistické letovisko Agios Sostis pouze 
několik minut chůze podél moře. Oblíbené a rušné 
středisko Laganas s mnoha obchody, restauracemi, bary 
a diskotékami cca 5 km. Nejbližší obchod cca 800 m.
VYBAVENÍ  Recepce, trezor za poplatek, restaurace, 
taverna, TV místnost, minimarket. Venku bazén, terasa 
se slunečníky a lehátky zdarma, bar u bazénu, jacuzzi.
PLÁŽ  Úzká písečnooblázková pláž přímo pod hotelem, 
přístup po schodech nebo z mírného svahu. Tropický bar 
a travnatá terasa se slunečníky a lehátky za poplatek. 
Menší písečná pláž Agios Sostis několik minut chůze 
podél moře, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, lednička, TV/sat., telefon, balkon 
nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.  
DRSVS: viz DRSV, modernější vybavení, župan 
a pantofle. DRSVE: viz DRSVS, renovované, 
set na přípravu kávy a čaje.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeře.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní 
sporty na pláži (půjčovna kánoí a šlapadel).
ZVLÁŠTNOSTI  Místní moře patří k nejčistším 
na ostrově. Ideální výchozí bod pro pozorování želv.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi u bazénu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Gloria Maris cccd
ŘECKO  ZAKYNTHOS  PORTO KOUKLA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ..DR | DRSV | DRSVS | DRSVE 

HHH | HH | H

H dospělá osoba od 16 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pouze pro osoby starší 16 let

  Příjemný hotel pro nenáročné klienty

  Hotel přímo na břehu moře 
s krásným výhledem obklopený 
zelení s pečlivě udržovanou 
tropickou zahradou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.gloriamaris.gr

Pouze pro dospělé osoby

3,0TripAdvisor
215 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. 696–697

POLOHA  Hotelový komplex Zante Sun se 
nachází v klidném prostředí cca 300 m od centra 
Agios Sostis s několika obchůdky a restauracemi. 
Živé centrum letoviska Laganas cca 2 km, cca 
20 minut chůze podél moře, hlavní město Zakynthos 
cca 10 km (pravidelné autobusové spojení).
VYBAVENÍ  7 dvoupatrových budov, 160 pokojů. 
Vstupní hala s recepcí, klimatizovaná restaurace, 
lobby bar, TV místnost, konferenční místnost. Venku 
3 bazény, dětské brouzdaliště, bar u bazénu, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Menší písečná pláž s pozvolným vstupem 
do moře cca 75 m, přístup na pláž po několika 
schodech. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
TV/sat., klimatizace, trezor za poplatek, 
telefon, balkon nebo terasa (15–17 m2).
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
PRO DĚTI  Dětský bazén, malé dětské 
hřiště, dětská postýlka (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Zante Sun cccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  AGIOS SOSTIS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Dopolední lehký snack (10.30–11.30 hod.)

  Odpolední snack (15.30–16.30 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
(10.00–22.00 hod.)

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

HHh | HHi | HH | HI

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 75 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená stranou rušných 
středisek, ale v pěší dostupnosti 
živého Laganas

  Hotel po rekonstrukci

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.zantesunhotel.gr

NOVINKA

4,5TripAdvisor
365 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. 696–697

POLOHA  V zeleni na okraji letoviska Laganas 
cca 12 km od hlavního města Zakynthos. 
Centrum letoviska Laganas s mnoha obchody, 
restauracemi a bary cca 500 m. 
VYBAVENÍ  54 zrenovovaných pokojů v hlavní budově, 
vstupní hala s recepcí, restaurace pro podávání snídaní, 
lobby bar, malá knihovna.Venku bazén, terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 
cca 200 m, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička, 
set na přípravu kávy a čaje, trezor za poplatek,  
balkon nebo terasa. DRS: viz DR, modernější design. 
DRX: viz DRS, prostornější. DRSP: viz DRS, 
sdílený bazén.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní sporty 
na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI  Každé úterý řecký večer. Každou 
středu prezentace ochránců želv Caretta caretta. 
Každý čtvrtek procházka hotelovou farmou.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Castelli cccd
ŘECKO  ZAKYNTHOS  AGIOS SOSTIS

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........ DR | DRS | DRX | DRSP 

HHH | HH

H dospělá osoba od 16 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pouze pro osoby starší 16 let

  Jeden z nejkvalitnějších hotelů 
ve své kategorii je držitelem mnoha 
ocenění týkajících se kvality a služeb

  Vynikající poloha nedaleko pláže 
a zároveň poblíž nákupních 
a zábavních možností

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.castellihotel.com

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 25 minut

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SE SDÍLENÝM BAZÉNEM

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně oběd a večeře formou bufetu

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

  Lehký snack během dne

  Zmrzlina (10.00–17.00 hod.)

4,5TripAdvisor
466 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. 696–697

POLOHA  Hotel situován v blízkosti centra 
klidného letoviska Kalamaki s tavernami a obchody 
a cca 4 km od živého letoviska Laganas. Hlavní 
město ostrova a mezinárodní letiště cca 5 km 
(autobusová zastávka cca 200 m od hotelu).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, TV koutek, bar, 
restaurace, spa, fitness. V zahradě bazén, bar u bazénu, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Dlouhá, písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře cca 400 m od hotelu. Lehátka 
a slunečníky za poplatek. Na pláži hnízdí želvy 
Caretta caretta, proto se zde nesmí provozovat 
žádné motorizované vodní sporty.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, minibar za poplatek, trezor 
za poplatek, TV/sat., balkon nebo terasa, set na přípravu 
kávy a čaje, polštářové menu. DRXJ: viz DR, 
jacuzzi. DRXPP: viz DR, privátní bazén, v přízemí. 
SU: viz DR, oddělená ložnice a obývací prostor. 
SUPP: viz SU, privátní bazén, v přízemí.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, šachy, 
šipky, stolní tenis. Za poplatek: nemotorizované 
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Možnosti vyžití v nedalekém centu 
Kalamaki, či živém letovisku Laganas.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Meandros Boutique Hotel & Spa cccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  KALAMAKI

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: spa centrum (vnitřní vyhřívaný 
bazén, vnitřní vyhřívané jacuzzi, sauna, fitness, 
masáže), kadeřnictví, manikúra

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ............. DR | DRXJ | DRXPP 

HHh | HH

SUITA  ....................................................  SU | SUPP 

HHHH | HHh | Hh

H dospělá osoba i dítě do 18 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pouze pro osoby starší 18 let

  Stylový hotel umístěn v krásné 
zahradě

  V blízkosti pláže s výskytem želvy 
Caretta caretta

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.dianahotels.gr

NOVINKA

Pláž: písečná cca 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Transfer z letiště: cca 15 minut

Pouze pro dospělé osoby

4,5TripAdvisor
637 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. 696–697

POLOHA  Hotel je situován na klidném místě 
cca 700 m od centra střediska Kalamaki s bary, 
tavernami a obchody, 4 km od živého letoviska 
Laganas, 5 km od hlavního města ostrova 
a cca 5 km od mezinárodního letiště.
VYBAVENÍ  Recepce, lobby s TV/sat., 
bar, restaurace. V zahradě bazén, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž s pozvolným vstupem 
do moře (cca 350 m). Lehátka a slunečníky 
za poplatek. Na pláži hnízdí želvy Caretta caretta.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace za poplatek, 
minilednička za poplatek, trezor, TV/sat., rádio,  
balkon nebo terasa v hlavní budově. DRX: viz DR, 
klimatizace a minilednička zdarma. JS: viz DRX, 
jiná dekorace, větší balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeře formou menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: kulečník, 
nemotorizované vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI  Na pláži hnízdí želvy Caretta 
caretta, proto se zde nesmí provozovat 
žádné motorizované vodní sporty. 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách hotelu. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Sirocco ccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  KALAMAKI

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

HH | H

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

HH | H

H osoba od 16 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší hotel v blízkosti krásné pláže 
s výskytem želv

  Pouze pro osoby starší 16 let

  Klidné prostředí – hotel umístěný 
v udržované zahradě

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.siroccohotel.com

Pláž: písečná cca 350 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Transfer z letiště: cca 20 minut

Pouze pro dospělé osoby

4,0TripAdvisor
249 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. 696–697

Hotel The Bay ccccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  VASSILIKOS

POLOHA  Centrum letoviska Vassilikos 2 km, 
obchůdky, bary, restaurace a taverny. Hlavní 
město Zakynthos 12 km, letiště 16 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí a směnárnou, 
hlavní restaurace, bar, místnost s TV, minimarket,  
obchod se suvenýry. Venku bazén, dětský bazén, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, restaurace u bazénu.
PLÁŽ  Přímo u hotelu vlastní pláž, pozvolný 
vstup do moře. Lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma. Pláž Banana Beach s širokou 
nabídkou vodních sportů 5 minut chůze.
POKOJ  DR: koupelna/WC (sprcha vysoušeč vlasů), 
klimatizace, trezor, minibar, set na přípravu kávy 
a čaje, TV/sat., telefon a balkon. DRSV: viz DR, výhled 
na moře. JSSV: viz DRSV, opticky oddělená obývací 
část, DVD přehrávač. SUSV: viz JSSV, oddělená obývací 
část a ložnice. SUGV: viz SUSV, výhled do zahrady.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: aerobik, 
plážový volejbal, fitness. Za poplatek: vodní 
sporty na pláži, tenisové kurty.
ZÁBAVA  Animační programy v amfiteátru.
PRO DĚTI  Dětské hřiště, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání), dětský bazén, miniklub.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

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

HHH | HHi | HH | H

JUNIOR SUITE  ..............................................  JSSV 

HHH | HHii | Hhi | HH

SUITE  ................................................. SUSV | SUGV 

HHHH | HHHI | HHH | HHii | Hhi | HH | HI

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Zrenovovaný luxusní komplex 
s kvalitními službami

  Vlastní písečná pláž s pozvolným 
vstupem, v okolí krásná příroda

  Hotel vhodný pro náročné klienty, 
rodiny s dětmi a vyznavače sportu 
a aktivní dovolené

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.thebay.gr
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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. 696–697

4,5TripAdvisor
713 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. 696–697

POLOHA  V klidné oblasti, obklopený zelení. 
Příjemné středisko Vassilikos s několika tavernami 
a obchody pouze několik minut chůze. Rušné 
turistické středisko Argassi s bohatým nočním životem 
cca 10 km. Hlavní město Zakynthos cca 12 km 
(spojení linkovým autobusem, zastávka 200 m).
VYBAVENÍ  52 pokojů, 3 budovy. Vstupní hala 
s recepcí, restaurace, menší fitness. Venku bazén, 
jacuzzi, terasa s lehátky a slunečníky zdarma, 
bar u bazénu.
PLÁŽ  Nejbližší písečná pláž cca 250 m, oblíbená 
písečná pláž Banana cca 10 minut chůze, místy 
drobné kamínky. Přístup na pláž z mírného 
kopce, slunečníky a lehátka za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., 
lednička, trezor, set na přípravu kávy a čaje, 
balkon nebo terasa. DRS: viz DR, prostornější. 
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive. 
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště a hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Arion Resort cccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  VASSILIKOS

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

HHH | HHi | HH | Hi | H

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

HHHH | HHhi | HHh | HHii | Hhi | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 250 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Rodinný hotel s typickou řeckou 
atmosférou

  Klidná dovolená v blízkosti krásné 
písečné pláže

  Tradiční řecké městečko Vassilikos 
jen pár kroků

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.arion-renaissance.gr

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
(10.00–22.00 hod.)
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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. 696–697

BANANA BEACH

4,0TripAdvisor
175 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. 696–697

Hotel Arion Green Riviera cccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  VASSILIKOS

NOVINKA

POLOHA  V klidné oblasti, obklopený zelení. 
Příjemné středisko Vassilikos s několika tavernami 
a obchody pouze několik minut chůze. Rušné 
turistické středisko Argassi s bohatým nočním životem 
cca 10 km. Hlavní město Zakynthos cca 12 km 
(spojení linkovým autobusem, zastávka 200 m).
VYBAVENÍ  4 budovy, 50 pokojů, vstupní hala 
s recepcí, restaurace, bar. Venku bazén, bar 
u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž 50 m od hotelu.  
Lehátka a slunečníky na pláži zdarma.  
Známá pláž Banana Beach v pěší dostupnosti.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, 
trezor, set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa, 
v přízemí.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
ZÁBAVA  Několikrát v týdnu denní i večerní animace.
PRO DĚTI  Dětské hřiště, dětský bazén, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack během dne

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)

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

HHhi | HHh | HHII | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u krásné písečné pláže v pěší 
dostupnosti tradičního řeckého 
městečka Vassilikos

  Ideální pro rodiny s dětmi

  Nově otevřený hotel  
pro sezonu 2019

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

/www.arionhotelzante.
com/arion-green-riviera

VIZUALIZACE
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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. 696–697

4,0TripAdvisor
174 hodnotících

BANANA BEACH

VIZUALIZACE VIZUALIZACE

VIZUALIZACEVIZUALIZACE
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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. 696–697

POLOHA  Ve svahu nad letoviskem Argassi. Rušné centrum 
Argassi s mnoha obchody, bary, restauracemi i tradičními 
kavárnami cca 300 m. Hlavní město Zakynthos cca 4 km.
VYBAVENÍ  96 pokojů, recepce, restaurace a lobby bar. 
Venku bazén, terasa s lehátky a slunečníky zdarma, snack bar.
PLÁŽ  Menší písečnooblázková pláž cca 
500 m. Na pláži hotelový all inclusive bar (pouze 
nealkoholické nápoje) s lehátky a slunečníky zdarma. 
Oblíbené písečné pláže v letovisku Vassilikos cca 
10 km (spojení linkovým autobusem, zastávka 
cca 300 m), lehátka a slunečníky za poplatek. 
POKOJ  AP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
obývací část s kuchyňským koutem, ložnice oddělená 
průhlednými posuvnými dveřmi, klimatizace, 
TV/sat., trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: stolní tenis.
ZÁBAVA  Denní animační program, pravidelně 
organizovaný večerní zábavný program.
PRO DĚTI  Bazén, brouzdaliště a hřiště (oboje v hotelu 
Captain’s), animace, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Aparthotel Admiral Argassi ccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  ARGASSI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack (10.00–12.00 a 15.00–17.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
výroby (09.00–23.00 hod.)

  Zmrzlina v době podávání oběda a večeře

  Možnost využívat program all inclusive také 
v hotelech Captain a Comodor

  Nealkoholické nápoje v baru u pláže 
(11.00–17.00 hod.)

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHHH | HHhi | HHii | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro mladé klienty  
i rodiny s dětmi

  V blízkosti rušného centra letoviska

  Cenově výhodné ubytování 
s programem all inclusive

  Nedaleko hlavního města Zakynthos

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.xenos-hotels.gr

3,0TripAdvisor
318 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. 696–697

Hotel Diana Palace cccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  ARGASSI

POLOHA  Hotel se nachází v nejhezčí části 
oblasti Argassi, jen 3 km od města Zakynthos 
a 5 minut chůze na pláž Argassi.
VYBAVENÍ  120 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
výtah, restaurace, bar. Venku bazén, lehátka 
a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Cca 200 m od hotelu se nachází 
písečnooblázková pláž Argassi. Lehátka 
a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace zdarma (v určených hodinách), TV/sat.,  
trezor za poplatek, telefon za poplatek, minilednička, 
balkon nebo terasa. FR: viz DR, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
stolní tenis. Za poplatek: kulečník.
ZÁBAVA  Animační programy.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma, brouzdaliště.
PRO HANDICAPOVANÉ  Bezbariérový 
pohyb v areálu hotelu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu.DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHH | HHi | HH | Hi | H

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

HHHH | HHHi | HHH | HHII | HHi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální poloha v centru letoviska  
a zaroveň v blízkosti pláže

  Dobrý poměr ceny a kvality

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.dianahotels.gr

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack (15.30–16.30 hod.)

  Zmrzlina pro děti (10.00–18.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky 
(17.00–18.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

4,5TripAdvisor
1 662 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. 696–697

POLOHA  Luxusní komplex je obklopen olivovníky 
a situován na kopci cca 200 m od živého centra letoviska 
Tsilivi s mnoha obchody, restauracemi a bary. Cca 4 km 
od hlavního města Zakynthos a 6 km od letiště.
VYBAVENÍ  Celkem 105 suite, vstupní hala 
s recepcí, hlavní restaurace s venkovní terasou, 
3 bary, 2 à la carte restaurace, obchod, posilovna, 
spa. Venku bazén, terasa na slunění, lehátka 
se slunečníky u bazénu zdarma, osušky.
PLÁŽ  Písečná pláž v Tsilivi cca 800 m od hotelu.  
Hotel poskytuje bezplatné denní transfery na pláž. 
Lehátka a slunečníky u vybraného plážového baru 
zdarma.
POKOJ  JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., minibar 
za poplatek (na vyžádání), set na přípravu kávy a čaje, 
trezor, balkon nebo terasa, 1. patro. JSPV: viz JS,  
výhled na bazén. JSSV: viz JS, výhled na moře.  
SUSP: viz JS, přízemí, sdílený bazén. SUPP: viz JS, 
přízemí, privátní bazén, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. Možnost 
dokoupení večeře formou bufetu (v rámci polopenze 
mají klienti nárok 1× za pobyt na večeři zdarma 
v à la carte restauraci, nutná rezervace).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, jóga, 
pilates, půjčovna kol. Za poplatek: masáže, 
sauna, vodní sporty na pláži, jízda na koni.
ZÁBAVA  Možnosti vyžití v nedalekém centru 
Kalamaki či v živém letovisku Laganas.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Olea All Suites ccccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  TSILIVI

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: vnitřní vyhřívaný bazén, vnitřní 
vyhřívané jacuzzi, sauna, fitness, masáže, 
kadeřnictví, manikúra

JUNIOR SUITE  ..............................  JS | JSPV | JSSV 

HH

SUITE  ................................................. SUSP | SUPP 

HHH | HH

H dospělá osoba od 12 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotelový koplex vhodný  
pro nejnáročnější klienty

  V klidné části letoviska Tsilivi

  Pouze pro osoby starší 12 let

  Kvalitní wellness zázemí součástí 
hotelu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.oleaallsuitehotel.com

NOVINKA

Pláž: písečná cca 800 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

Pouze pro dospělé osoby

12+
5,0TripAdvisor

109 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. 696–697

POLOHA  Nově otevřený resort na vrcholku 
kopce v klidné části letoviska Tsilivi s nádherným 
výhledem do okolí. Hlavní město Zakynthos je 
vzdáleno cca 4 km. Centrum letoviska cca 200 m.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
lounge bar, bar u bazénu, půjčovna kol, bazén, 
kadeřnictví, slunečníky a lehátka u bazénu zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 800 m od hotelu.
POKOJ  SUX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., minibar,  
set na přípravu kávy a čaje, trezor, balkon nebo 
terasa, výhled na moře. SUP: viz SUX, sdílený bazén 
s terasou na slunění. SUPP: viz SUX, privátní bazén.
JS: viz SUX, prostornější. JSP: viz JS, sdílený bazén. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bohatého 
bufetu, možnost dokoupit večeře formou 
menu složeného z prvotřídních surovin.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: minigolf.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Zante Maris Suites ccccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  TSILIVI

SUITE  ..........................................  SUX | SUP | SUPP 

HH

JUNIOR SUITE  .......................................... JS | JSP 

HH

H dospělá osoba od 16 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel vhodný pro 
nejnáročnější klienty

  Pouze pro osoby starší 16 let

  Vynikající individuální servis a služby

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.zantemarissuites.gr

Pláž: písečná u hotelu cca 800 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 30 minut

16+
4,5TripAdvisor

164 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. 696–697

Hotel Sensimar Caravel Zante ccccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  TSILIVI

NOVINKA

POLOHA  V klidnější části letoviska Tsilivi. 
Rušné centrum s mnoha obchůdky, restauracemi, 
tavernami a bary cca 400 m. Možnost drobných 
nákupů v bezprostřední blízkosti hotelu. Hlavní město 
Zakynthos cca 6 km (spojení linkovým autobusem, 
zastávka cca 100 m). Aquapark Tsilivi cca 800 m.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, lobby 
bar, fitness, spa. Venku 2 bazény, bar u bazénu, à la 
carte restaurace, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu. 
Lehátka a slunečníky na pláži zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, 
trezor, balkon nebo terasa. DRSSV: viz DR, 
boční výhled na moře. DRSV: viz DR, výhled 
na moře. DRPP: viz DR, privátní bazén.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, 
basketbalové hřiště, fitness. Za poplatek: tenisové 
kurty, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní animační program.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ..  DR | DRSSV | DRSV | DRPP 

HHH | HH

H dospělá osoba od 18 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel s konceptem all 
inclusive vhodný pro náročné klienty

  Pouze pro osoby starší 18 let

  Přímo u písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.caravelresortspa.gr

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

Pouze pro dospělé osoby

18+

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack během dne

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)

4,5TripAdvisor
650 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. 696–697

POLOHA  V klidné části na okraji střediska 
Tsilivi. Centrum s mnoha obchody, restauracemi 
a tradičními tavernami cca 1 km. Hlavní město 
Zakynthos cca 6 km (spojení linkovým autobusem).
VYBAVENÍ  90 pokojů, 2 budovy, vstupní 
hala s recepcí, piano bar, obchod se suvenýry, 
kadeřnictví a konferenční centrum. V zahradě 
2 bazény, jacuzzi, terasa s lehátky, slunečníky 
a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 
cca 200 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., DVD 
přehrávač, trezor, set na přípravu kávy a čaje, minibar, 
balkon nebo terasa. DRPRE: viz DRX, prostornější.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou  
bohatého bufetu.
PRO DĚTI  Brouzdaliště a hřiště, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Bezbariérový pohyb 
v areálu hotelu. Pokoje nejsou speciálně upraveny.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi na pokojích a v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Lesante & Spa ccccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  TSILIVI

WELLNESS & SPA
  Rozsáhlé centrum zdraví a krásy

  Vstup od 16 let

 Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén a jacuzzi

  Za poplatek: fitness, kosmetický salon, sauna 
a různé druhy masáží

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

HHH | Hhi | Hh | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRPRE 

HH

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Jeden z nejluxusnějších hotelů 
na Zakynthosu

  Elegantní hotel vhodný pro náročné 
klienty, kteří chtějí být v dosahu 
rušného letoviska

  Rodiny s dětmi ocení prostorné 
rodinné pokoje

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.lesante.gr

4,5TripAdvisor
1 241 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. 696–697

POLOHA  V klidnější části letoviska Tsilivi. Rušné 
centrum s mnoha obchůdky, restauracemi, tavernami 
a bary cca 300 m. Možnost drobných nákupů 
v bezprostřední blízkosti hotelu. Hlavní město 
Zakynthos cca 6 km (spojení linkovým autobusem, 
zastávka cca 100 m). Aquapark Tsilivi cca 800 m.
VYBAVENÍ  3 budovy, recepce, restaurace, 
bar, TV koutek, minimarket, snack bar. Venku 
2 bazény, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 
cca 150 m, lehátka a slunečníky za poplatek. 
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., lednička, trezor za poplatek, 
balkon nebo terasa. FR: viz. DR, 2 oddělené ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: biliár, 
stolní tenis. 
ZVLÁŠTNOSTI  1× za pobyt vstup zdarma 
do aquaparku Tsilivi.
ZÁBAVA  Denní animační program, pravidelně 
organizovaný večerní zábavný program.
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště a hřiště, miniklub, 
animace, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Admiral Tsilivi cccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  TSILIVI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehké občerstvení ve snack baru  
(11.30–17.30 a 15.00–17.00 hod.)

  Káva a zákusky (15.00–17.00 hod.)

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

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

HHH | HHi | HH | Hii | HI | H

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

HHHH | HHHi | HHH | HHii | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel vhodný pro rodiny 
s dětmi 

  Blízko jedné z nejnavštěvovanějších 
pláží na ostrově Zakynthos

  3× volný vstup do blízkého 
aquaparku

  Hotel po částečné renovaci

DOPORUČUJEME VČASNOU REZERVACI

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.xenos-hotels.gr

3,5TripAdvisor
312 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. 696–697

POLOHA  V klidnější části letoviska Tsilivi. 
Rušné centrum s mnoha obchůdky, restauracemi, 
tavernami a bary cca 300 m. Možnost drobných 
nákupů v bezprostřední blízkosti hotelu. Hlavní 
město Zakynthos cca 6 km (spojení linkovým 
autobusem, zastávka cca 100 m).
VYBAVENÍ  3 budovy, 90 pokojů, recepce, 
bar, TV koutek, snack bar. Venku bazén, 
terasa se slunečníky a lehátky zdarma.
PLÁŽ  Oblíbená písečná pláž s pozvolným  
vstupem do moře cca 150 m, lehátka 
a slunečníky za poplatek.
POKOJ  AP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
kuchyňský kout, obývací část s možností 
ubytování 2 osob, ložnice, klimatizace 
za poplatek, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: stolní tenis,  
malé fotbalové hřiště (v blízkém hotelu Planos Bay), 
aquapark Tsilivi cca 800 m.
ZÁBAVA  Denní animační program 
a pravidelně organizovaný večerní zábavný 
program v sousedním hotelu.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, animace (v sousedním 
hotelu), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Aparthotel Planos ccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  TSILIVI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Snack v baru u bazénu 
(11.00–13.00 a 15.00–17.00 hod.)

  Zmrzlina (13.00–14.30 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (09.00–23.00 hod.)

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHHH | HHhi | HHii | HHI | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Příjemný komplex vhodný pro rodiny

  Výhodná cena s programem 
all inclusive

  Výhodná poloha v blízkosti pláže 
i centra

  Prostorná apartmá s možností vaření

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.xenos-hotels.gr

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. 696–697

POLOHA  V klidné části letoviska Tsilivi, cca 
1,5 km od živého centra Tsilivi. Hlavní město 
Zakynthos je vzdáleno cca 5 km a letiště cca 7 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí a směnárnou, 
restaurace, 2 bary, venkovní bazén, lehátka 
a slunečníky u bazénu zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 1 500 m od hotelu 
(hotelový minibus na pláž několikrát denně zdarma). 
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. 
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., klimatizace (v období 1. 6. – 30. 9.), trezor 
za poplatek, lednička, telefon, balkon nebo terasa. 
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: šipky, stolní fotbal, 
stolní tenis, fotbal. Za poplatek: kulečník, 
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní animační programy.
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště, dětské hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Filoxenia cccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  TSILIVI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední snack (15.30–16.30 hod.)

  Káva, čaj a zákusky (16.30–17.30 hod.)

  Zmrzlina pro děti (10.00–18.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

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

HHh | HHi | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 1,5 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel vhodný pro rodinnou 
dovolenou – prostorná apartmá

  Přímo na břehu moře s krásným 
výhledem

  Cenově výhodný hotel s dobrým 
poměrem kvality a ceny

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.dianahotels.gr/en/filoxenia-hotel

4,5TripAdvisor
1 125 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. 696–697

POLOHA  Hotel je situován v jednom z nejoblíbenějších 
resortů v Tsilivi, jen 300 m od pláže Tsilivi.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, bar, 
venkovní bazén, slunečníky a lehátka zdarma, 
bar u bazénu, zahrada, parkoviště.
PLÁŽ  Cca 300 m od hotelu se nachází široká pláž 
se zlatavým pískem a pozvolným vstupem do vody.
POKOJ  DR: koupelna/WC, TV/sat., klimatizace 
za poplatek, trezor za poplatek, telefon, 
kuchyňský kout, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně. Možnost 
dokoupení večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní sporty 
na pláži.
ZÁBAVA  Možnost zábavy v blízkém okolí.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma, brouzdaliště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.

Hotel Daisy cc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  TSILIVI

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Rodinný hotel s přátelskou 
atmosférou

  Výborný poměr kvality a ceny

  Oblíbená pláž v Tsilivi pouze 300 m 
od hotelu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.gozakynthos.gr/hotels/daisy

3,5TripAdvisor
166 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. 696–697

Hotel Atlantica Eleon Grand Resort & Spa ccccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  TRAGAKI

POLOHA  V klidné poloze přímo na břehu moře. 
Oblíbené turistické středisko Tsilivi s mnoha obchody, 
restauracemi a bary cca 4 km. Menší supermarket 
cca 500 m. Hlavní město Zakynthos cca 9 km.
VYBAVENÍ  Rozlehlý hotelový komplex rozdělený  
na 2 části, 174 pokojů. Vstupní hala s recepcí, 
restaurace, bar, malý obchod. Venku 2 bazény,  
jacuzzi, terasa se slunečníky, lehátky 
a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Menší písečnooblázková pláž přímo 
u hotelu, při vstupu do moře oblázky/kameny, 
možný výskyt mořských ježků (doporučujeme 
boty do vody), slunečníky a lehátka zdarma.
POKOJ  DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., minilednička, trezor za poplatek, 
balkon nebo terasa, výhled na moře. DRGVS: viz DRSV,  
pohovka, výhled do zahrady.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: malý 
aquapark se 4 skluzavkami, tenis a víceúčelové 
hřiště. Za poplatek: potápěčské centrum.
ZÁBAVA  Denní a večerní animační program.
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště a hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  De Luxe (ccccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách 
(kromě lobby). Za poplatek: WiFi na pokojích a v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký teplý a studený snack (10.00–12.30, 
15.00–17.00 a 21.30–23.00 hod.)

  Zmrzlina (10.00–17.00 hod.)

  Káva, čaj a zákusek (16.00–17.00 hod.)

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Vstup od 16 let

 Zdarma: fitness

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

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

HHH | Hhi | Hh

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRGVS 

HHH | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pro náročnější klienty

  Vhodné pro klienty hledající klidnou 
dovolenou s programem all inclusive

  Malý aquapark součástí hotelu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.eleon-grand-resort.gr
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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. 696–697

4,0TripAdvisor
1 156 hodnotících

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. 696–697

Hotel Tsamis Zante cccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  TRAGAKI

POLOHA  Na kopci na severovýchodním pobřeží 
ostrova. Drobné nákupní možnosti cca 600 m. 
Oblíbené středisko Tsilivi s možnostmi nákupů a zábavy 
cca 5 km. Hlavní město Zakynthos cca 12 km. 
VYBAVENÍ  71 pokojů, hlavní budova a vedlejší 
budova. Vstupní hala s recepcí, trezor za poplatek, 
výtah (pouze v hlavní budově), bar, restaurace, 
TV místnost, minimarket. Venku 2 bazény, terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Vstup do moře z travnaté terasy po několika 
schodech, v moři uměle vytvořený částečně písečný 
podklad pro bezproblémový vstup, na ostatních 
místech oblázkový podklad. Menší písečnooblázková 
pláž cca 300 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRLV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, balkon nebo 
terasa, boční výhled na moře. DRSV: viz DRLV, výhled 
na moře. DRGV: viz DRLV, výhled do zahrady.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  A (cccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, lehký oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack během dne

  Odpolední čaj, káva a zákusek

  Zmrzlina pro děti (12.00–18.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Vstup od 16 let

  Za poplatek: malý vnitřní relaxační bazén, 
sauna, masáže, relaxační kúry, kosmetický salon

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...........  DRGV | DRLV | DRSV 

HHH | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: terasa u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Zrenovovaný hotel určený pro 
klidnou a ničím nerušenou 
odpočinkovou dovolenou

  Kaskádovitě řešený hotel s krásným 
výhledem na křišťálově čisté moře

  Součástí hotelu malé wellness 
centrum

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.tsamis-zante.com

4,0TripAdvisor
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. 696–697

POLOHA  V klidné poloze cca 14 km 
od hlavního města Zakynthos. Nejbližší 
nákupní možnosti v bezprostředním okolí. 
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí. Venku bazén, 
terasa, lehátka a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Úzká písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře cca 200 m. Lehátka, 
slunečníky a osušky na pláži za poplatek.
POKOJ  ST: koupelna/WC, vybavená kuchyňka, 
klimatizace za poplatek, telefon, TV/sat., lednička, 
trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně, večeře 
formou menu v cca 400 m vzdálené taverně. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: jacuzzi, kulečník.
ZÁBAVA  1× týdně řecký večer v taverně Kritamo.
PRO DĚTI  Menší dětské hřiště, dětské brouzdaliště, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  B (ccc)
INTERNET  Zdarma: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Aparthotel Amoudi ccc
ŘECKO  ZAKYNTHOS  AMOUDI

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

HHH | Hhi | Hh | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Typický řecký rodinný hotel

  Výborný poměr kvality a ceny

  Klidná dovolená

  Vhodné pro strávení klidné dovolené

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.amoudihotel.com

5,0TripAdvisor
96 hodnotících
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Poloostrov Peloponés je novinkou v naší nabídce. 
Podívejte se s námi do jedněch z nejkrásnějších 
oblastí v Řecku – historické Achaie a Élidy. Achaiu 
reprezentuje vysokohorská krajina a užší pás 
pobřeží, provincii Élis jihozápadně od Achaie dlouhé, 
spíše opuštěné pláže a malebná typicky řecká 
městečka. Letoviska patří spíše k těm klidnějším, 
která máte v Řecku možnost navštívit. Největším 
lákadlem oblasti je starověká Olympie, dějiště prvních 
olympijských her, která je perlou údolí řeky Alfios.

CHARAKTERISTIKA
Na Achaiu i Élidu se dostanete z letiště Araxos v severozápadní části poloostrova. Vět-
šina pobřeží táhnoucího se od Kyparissie na jihu až ke Káto Achaie na severu je jedna 
dlouhá pláž, jen občas přerušovaná. Oblast je velmi rozmanitá, objevují se tu jak členitá 
mořská pobřeží a přímořské roviny, tak i náhorní plošiny a vysoké hory. Mimo jiné jsou 
zde vynikající podmínky pro plachtění, windsurfing  i potápění. Nacházejí  se  tu přede-
vším klidná letoviska, ale kromě odpočinku na plážích nabízí Peloponés hlavně možnost 
výletů po starořeckých pamětihodnostech. 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
K nejatraktivnějším místům v této severozápadní oblasti patří zejména Patras, třetí největší 
město v Řecku a významný přístav, kulturní a moderní obchodní středisko. V Patrasu se 
nachází nejdelší visutý most v Evropě Rio-Antirio, moderní stavba vystavěná roku 2004, 
která  spojuje Peloponés  s  řeckou pevninou. Největším  zdejším historickým klenotem  je 
ale především Olympie, archeologický park s památkami stejnojmenného antického svato-
stánku (jedna z nejvýznamnějších památek UNESCO). V obecnou známost vešla jako dějiště 
antických olympijských her, které se zde poprvé konaly už v 11. století př. n. l.

PRAKTICKÉ TIPY
Peloponés  je  proslulý  především  historickými  památkami.  Doporučujeme  zejména 
byzantský  areál  Mystras,  antické  město  Epidauros  s  amfiteátrem,  vykopávky  antické 
Sparty, kláštery v údolí Neda, Mykény a slavnou hrobku krále Agamemnona, město Naf-
plio nebo Korint. Z letoviska Kyllini se dá plout trajektem (cesta trvá cca 1 hod.) na ostrov 
Zakynthos.

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)
Letovisko je ideální zejména pro relaxační dovolenou na plážích. Hotelové resorty mají 
perfektní  zázemí  pro  rodiny  a  nabízejí  také  pestré  možnosti  animačních  programů 
a večerní zábavy. V destinaci si můžete udělat různorodé výlety za poznáváním historie 
i  přírodních  krás.  Doporučujeme  například  rozlehlou  chráněnou  krajinnou  oblast  lesa 
Strofilia.  Má  celých  22  kilometrů  čtverečných  a  její  součástí  je  také  jezero  Prokopos 
nebo  laguna Kotychi. Ocitnete  se  v  rybářské oblasti  s mnoha  rozmanitými druhy  ryb, 
na březích  jezera se nachází  také ptačí observatoř, hojně se  tu  vyskytuje  i  lesní  zvěř. 
Najdete zde úžasnou ukázku krajiny písečných dun, která je v Řecku poměrně vzácná. 
Je  tu mnoho možností  kratších pěších  tras po nejzajímavějších místech  i  delších pro 
prozkoumání celé oblasti.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
V Řecku je nově zavedena povinnost hradit pobytovou taxu v závislosti na kategorii hotelu. 
Taxa není zahrnuta v ceně zájezdu a musí být uhrazena klientem přímo na recepci hotelu.

Krajina antických památek

TO NEJ Z PELOPONÉSU

 Klidná letoviska vhodná pro rodinnou dovolenou

 Poznávání kultury, historie a řecké mytologie

 Krásná a rozmanitá příroda
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Kyllini
Niforeika

Lakopetra

Skafidia

Arkoudi

Costa Navarino

MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 25 30 32 33 29 24

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 18 21 23 24 23 22

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

PROKOPOU  Laguna v chráněné krajinné oblasti lesa Strofilia, který je jedním 
z nejrozsáhlejších ve Středozemí a má svůj unikátní ekosystém. OLYMPIE   
Kolébka olympijských her se starobylým olympijským stadionem, chrámy 
a archeologickým muzeem. CHLEMOUTSI  Hrad ze 13. století v oblasti Kastro-
Kyllini je nejlépe dochovanou pevností z raného období franské vlády v Řecku. 
EPIDAUROS   Archeologické naleziště se zachovalým antickým divadlem je 
dodnes oblíbeným cílem výletů. PATRAS  Významný přístav a třetí největší řecké 
město s historickým centrem a jedinečným pohledem na most Rio-Antirio spojující 
Peloponés s pevninou. KORINTSKÝ PRŮPLAV  Uměle vybudovaný kanál, 
který od roku 1893 zkracuje menším lodím plavbu kolem peloponéského pobřeží 
přibližně o 700 km.
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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

  Malý okruh Peloponésem 
za nejvýznamnějšími 
památkami

Cesta  podél  severního  pobřeží  přes 
Korintský kanál do Epidauru, kde si pro-
hlédnete  antické  divadlo  a  svatyni  boha 

léčitelství Asklepia. Další zastávkou bude 
Nafplio  a  jeho  kouzelné  úzké  uličky. 
Výlet  zakončíte  v  Mykénách,  kde  uvidíte 
mohutné vnější opevnění velkého paláce, 
lví bránu či hrobku krále Agamemnona.

Peloponés kromě odpočinku na krásných plážích nabízí především největší koncentraci antických památek. 
Prozkoumejte okouzlující řeckou metropoli Athény označovanou za kolébku civilizace a další slavná místa 
počátků vyspělé společnosti, jakými jsou např. Delfy, Mykény, Korint či Olympie. Milovníci přírodních krás se 
mohou vydat na plavbu na blízký ostrov Zakynthos. 

  Po stopách Apollóna, boha 
světla a básnického umění

Přes západní pobřeží dojedeme do města 
Rio, odkud se dostaneme trajektem přes 
Antirio (cca 20 minut). Po příjezdu do Delf 

budete mít možnost prozkoumat archeo-
logické naleziště a muzeum, ve kterém se 
nachází světoznámé bronzové váhy. Ces-
tou zpět se zastavíme v Nafpaktos a opět 
se dopravíme trajektem zpět do Ria. 

  Hlavní řecká metropole včera 
a dnes

Vydáme se přes Patras, krátce se zasta-
víme u Korintského kanálu a okolo oběda 
dorazíme  do  Athén.  Během  okružní 
jízdy  budete  moci  pozorovat  pulzující 

život  metropole  a  znatelné  protiklady 
21.  století  a  starověké  antiky.  Centrem 
našeho zájmu bude Akropole (s možností 
návštěvy  muzea)  a  staré  město  Plaka. 
Během oběda bude čas na nákupy či jiný 
individuální program. Návrat ve večerních 
hodinách. 

  Půldenní výlet za historií 
slavných olympijských her

Olympie leží v krásném prostředí na břehu 
řeky  Kladeos  a  Alfios.  Zde  navštívíme 

chrám boha Dia, stadion, muzeum a Héřin 
chrám,  kde  se  ještě  dodnes  zapaluje 
každé  4  roky  olympijský  oheň.  Po  pro-
hlídce bude následovat individuální volno 
v městečku Olympie. 

  Nejoblíbenější ostrov 
Jónského moře 
s rozmanitými přírodními 
krásami

Vydáme se autobusem do přístavu Kyllini, 
odkud  pojedeme  trajektem  na  ostrov 
Zakynthos (cca 90 minut). Zde budete mít 

možnost  poznat  kouzlo  hlavního  města 
jak  z  místní  promenády,  tak  z  vyhlídky 
Bochali.  Navštívíte  továrnu  na  zpraco-
vání  oliv  a  přístav  Agios  Sostis,  odkud 
se vydáte na  lodní výlet s možností spa-
třit známé želvy Caretta caretta. Možnost 
koupání u ostrova Marathonisi a u mod-
rých jeskyní na poloostrově Keri. 

Zakynthos� od 65 €

Olympie� od 40 €

Athény� od 55 €

Delfy� od 55 €

Argolis� od 55 €
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Pobytové oblasti

Poklidná  oblast  na  severozápadním  pobřeží  tvořená  především  z  ubytovacích  kapacit 
mezi vesnicí Niforeika a městečkem Kato Achaia, ve kterém se nacházejí obchody, bary 
a taverny. V místě je písečnooblázková pláž oceněná modrou vlajkou. Cca 15 km od leti-
ště Araxos a cca 30 km od města Patras. 

1   Hotel Niforeika Beach ccc str. 551
2   Hotel Pavlina Beach cccd str. 552

Doba transferu z letiště cca 20 minut

2
1

 Pláž  Centrum turistického ruchu  Obchodní středisko
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Niforeika

Leží na západním pobřeží Peloponésu v regionu Ilia, ve vzdálenosti cca 45 km od letiště 
Araxos a cca 100 km od přístavu Patras. Charakteristické jsou v oblasti písečné pláže 
a malebné vesničky vhodné pro strávení klidné rodinné dovolené.

1   Hotel Grecotel Olympia Riviera & Aqua Park ccccc str. 549
2   Hotel Grecotel Mandola Rosa & Aqua Park ccccc str. 541
3   Hotel Grecotel Olympia Oasis  & Aqua Park cccc str. 548
4   Hotel Robinson Club Kyllini ccccd str. 550

Doba transferu z letiště cca 50 minut

1

Kyllini

2

3

4

Tato klidná oblast vhodná především pro odpočinek na písečné pláži s oblázky se nachází 
na severozápadním pobřeží u vesničky Lakopetra, 10 km od letiště Araxos. Nejbližší měs-
tečko s nákupními možnostmi a tavernami Kato Achaia je vzdáleno cca 10 km.

1   Hotel Funtazie Grecotel Casa Marron cccc str. 546

Doba transferu z letiště cca 15 minut

1

Lakopetra
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Nedávno  vybudovaný  resort  o  rozloze  přes  1000  ha  situovaný  na  západním  pobřeží 
s dlouhou písečnou pláží a okolním členitým pobřežím s různými menšími zálivy. Kom-
plex je vystavěn s ohledem na ekologické principy, aby nebylo narušeno životní prostředí 
a hosté mohli  trávit poklidnou dovolenou v souladu s přírodou. Areál nabízí  různorodé 
sportovní  vyžití  včetně  18jamkového  golfového  hřiště,  centrální  náměstí  s  obchody 
a restauracemi či lázeňské a kosmetické služby. 

1   Hotel The Westin Resort Costa Navarino ccccc str. 542

Costa Navarino

Malé  romantické  a  poklidné  letovisko  na  západním  pobřeží  s  menší  písečnou  pláží 
a pozvolným vstupem do moře. Cca 2,5 km daleko se nachází dlouhá písečná pláž Lou-
tra Kyllini. V městečku naleznete obchody, taverny a restaurace. 

1   Hotel Brati Arkoudi ccd str. 555
2   Hotel Almira cccd str. 554

Doba transferu z letiště cca 50 minut

Arkoudi

Pobytové oblasti  Pláž  Centrum turistického ruchu  Obchodní středisko
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Doba transferu z letiště cca 150 minut

1

1

2

Malá vesnička nacházející se na západním pobřeží cca 12 km od města Pyrgos, které je 
hlavním městem regionu. Oblast nabízí dlouhou pláž pokrytou jemným pískem, vhodnou 
především pro trávení rodinné dovolené. Okolí je spíše venkovského charakteru, místy lze 
narazit na tavernu či obchod. Výhodná poloha cca 40 km od Olympie.

1   Hotel Funtazie klub Aldemar Royal 
Olympian Resort ccccc str. 544

Doba transferu z letiště cca 60 minut

1

Skafidia
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POLOHA  Přímo na nádherném pobřeží západního 
Peloponésu u obce Kyllini v rozlehlém resortu 
Grecotel Olympia Riviera. Vesnička Arcoudi 
s několika obchody a tevernami ve vzdálenosti 
cca 2 km. Letiště Araxos cca 60 km. 
VYBAVENÍ  54 pokojů, hlavní budova a vily. 
Recepce, salonky pro privátní check-in, restaurace 
s terasou, 2 à la carte restaurace (gourmet, asijská), 
knihovna, vnitřní bazén s mořskou vodou, butik, 
obchod se suvenýry. V zahradě bar, bazén, terasa 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma. Možnost 
využívat bazénů hotelu Olympia Thalasso.
PLÁŽ  10 km dlouhá písečná pláž oceněná modrou 
vlajkou (2 km patří přímo resortu). Každý pokoj 
privátní gazebo s lehátky a matracemi zdarma. 
POKOJ  DRSVX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan, 
pantofle), ložnice oddělená posuvnými dveřmi od obývací 
části s lůžkem pro děti, TV/sat., DVD přehrávač, telefon, 
minibar za poplatek, set pro přípravu kávy a čaje, 
trezor, terasa nebo balkon s výhledem na moře. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: hosté 
mohou využívat sportovní nabídky hotelové 
části Riviera Olympia Thalasso.
ZÁBAVA  Denní a večerní animace v Riviera 
Olympia Thalasso, hudební večery. 
PRO DĚTI  Dětské bazény se skluzavkami v části 
Olympia Oasis, Olympia Aqua Park, občerstvení 
pro děti 3–12 let během odpoledne zdarma 
v Riviera Olympia Thalasso, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání), hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Grecotel Mandola Rosa & Aqua Park ccccc
ŘECKO  PELOPONÉS  KYLLINI

WELLNESS & SPA
  Aqua Elixir Thalasso v hotelu 
Grecotel Olympia Riviera & Aqua Park

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRSVX 

HHii | HHi | HH

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 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Ubytování vysokého standardu 
v luxusních suite a vilách

  Osobní přístup ke klientům

  Kvalitní služby

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mandolarosa.com

4,5TripAdvisor
112 hodnotících

SUITE MANDOLA
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POLOHA  Nedávno vybudovaný ekologický 
resort ve spodní části západního pobřeží 
Peloponésu zvané Messinia, cca 60 minut autem 
od Kalamaty a cca 150 minut od letiště Araxos.
VYBAVENÍ  445 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
hlavní bufetová restaurace, 12 tematických restaurací, 
zmrzlinárna, 3 bary, vinotéka. Centrum resortu 
s náměstím, amfiteátrem, obchody, butiky, vodní park, 
2 bazény, lehátka a slunečníky zdarma, bary u bazénů.
PLÁŽ  1,5 km dlouhá písečná pláž přímo u resortu, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Pláž se 
na noc uzavírá vzhledem k ochraně místní fauny. 
Ve vzdálenosti cca 6 km známá pláž Voidikilia.
POKOJ  DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, pantofle, 
župan), klimatizace, stropní ventilátor, telefon, TV/sat., 
minibar za poplatek, set na přípravu čaje a kávy, 
trezor, balkon nebo terasa. DRXSV: viz DRX, výhled 
na moře. DRPP: viz DRX, terasa s privátním bazénem. 
FRSU: viz DRX, prostornější (70–80 m2), obývací část 
a oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeře formou bufetu nebo 
menu v některé z určených restaurací.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: 18jamkové 
golfové hřiště, tenis, minitenis, speedminton, 
squash, padel tenis, badminton, plážový tenis, 
stolní tenis, jóga, lezecká stěna, motokáry, 
horská kola, bowling, biliár, motorizorvané 
i nemotorizované vodní sporty, plachtění, potápění.
ZÁBAVA  Večerní show, filmové projekce.
PRO DĚTI  Bazén se skluzavkami a atrakcemi, 
2 dětské kluby (4 měsíce – 4 roky a 4–12 let), 
hlídání dětí za poplatek, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY  EC/MC, VISA, AMEX, Diners Club.

Hotel The Westin Resort Costa Navarino ccccc
ŘECKO  PELOPONÉS  COSTA NAVARINO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: fitness, vnitřní bazén, sauna, pára, 
jacuzzi 

  Za poplatek: přes 90 různorodých relaxačních, 
léčebných a kosmetických procedur, masáže

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

HHh | HHi | HH

SUITE  ...........................................................  FRSU 

HHHII | HHHI | HHH | 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

Transfer z letiště: cca 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Rozlehlý luxusní resort přímo 
na dlouhé písečné privátní pláži

  Aquapark pro děti

  Široká nabídka různorodých aktivit

  Kvalitní služby pro náročnou 
klientelu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.costanavarino.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. 696–697

POKOJ DE LUXEPOKOJ PREMIUM S PRIVÁTNÍM BAZÉNEM

4,5TripAdvisor
2 494 hodnotících



544 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA  Na klidném místě u dlouhé písečné 
pláže v západní části Peloponésu. Mezinárodní 
letiště v Araxose 50 km, městečko Pyrgos 
12 km (spojení autobusem) a bájná Olympie 
cca 35 km, 3 hodiny jízdy od Athén.
VYBAVENÍ  Rozsáhlý komplex několika budov 
umístěných v udržované zahradě. Hlavní budova 
s recepcí, lobby s barem, nákupní galerie, hlavní 
restaurace Olympia, restaurace à la carte (italská, 
řecká), několik barů, konferenční místnost. V udržované 
subtropické zahradě 2 bazény (1 se skluzavkou), 
bazén pro děti, několik sdílených bazénů u pokojů, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma, bary u bazénů.
PLÁŽ  Široká písečná pláž s pozvolným vstupem  
přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace (polovina června – polovina září), TV/sat.,  
telefon, trezor (za poplatek), balkon nebo terasa.  
V hlavní budově, velikost pokoje 28 m2. Dětská  
postýlka zdarma (na vyžádání). DRSV: viz DR,  
výhled na moře. DRPF: viz DR, výhled a vstup do 
bazénu, hlavní budova nebo bungalov, velikost 29 m2. 
SUF: viz DR, oddělená místnost, hlavní budova 
nebo bungalov, velikost pokoje 53 m2. 
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive. Možnost 
dokoupení programu all inclusive plus.no Možnost bezlepkové stravy.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: 4 tenisové kurty 
(hodina denně, osvětlení a vybavení za poplatek), 
stolní tenis, basketbal, fotbal, plážový volejbal, fitness. 
Za poplatek: půjčovna kol, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Animační programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma, dětská 
stolička v hlavní restauraci, dětský bufet, 
venkovní hřiště, dětské bazény, tobogan.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc

INTERNET  Zdarma: WiFi na veřejných místech, 
omezení 200 MB/den. Za poplatek: premium access.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club. 

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–22.00 hod.)

  Snack (12.30–19.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(11.00–24.00 hod.)

PROGRAM ALL INCLUSIVE 
PLUS (služby navíc)

  Uvítací balíček na pokoji (ovocné džusy, voda, víno)

  Set na přípravu kávy a čaje

  Restaurace à la carte (večeře 2× za pobyt, 
rezervace nutná)

  Pool bar Elements – snack bar  
(10.15–20.00 hod.)

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

HHH | Hhii | Hhi | HH | H 

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

HH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRPF 

HHH | Hhii | Hhi | HH

RODINNÁ SUITE  .............................................  SUF 

HHHH | Hhhi | HHH | Hhii | Hhi | HH

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná lokalita

  Krásná dlouhá písečná pláž

  Prostorné rodinné suite

  Kvalitní program all inclusive

Hotel Funtazie klub Aldemar Royal Olympian Resort ccccc
PELOPONÉS  SKAFIDIA

NOVINKA

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.aldemar-resorts.gr

WELLNESS & SPA
  Royal Olympian Spa & Thalasso centrum

  Za poplatek: sauna, masáže, salon krásy  
a procedury ve spa centru

U NÁS
EXKLUZIVNĚ
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4,5TripAdvisor
1 809 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ (DR)

RODINNÁ SUITE (SUF)



546 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA  V rozlehlé zahradě v klidné oblasti 
nedaleko vesničky Lakopetra. Nákupní možnosti 
a posezení v tavernách v městečku Kato Achaia 
(cca 12 km) nebo v Patrasu (cca 30 km). 
Autobusová zastávka cca 2 km. Letiště 10 km. 
VYBAVENÍ  270 pokojů, 2 hlavní budovy 
(výtah), bungalovy v zahradě, recepce, restaurace, 
lobby bar (pouze za nepříznivého počasí), vnitřní 
bazén, minimarket. V zahradě 2 bazény, bar, 
taverna, lehátka, slunečníky a osušky zdarma. 
PLÁŽ  Písečná pláž s menšími oblázky a pozvolným 
vstupem do moře, oceněná modrou vlajkou, 
přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, trezor, balkon 
nebo terasa, hlavní budova., velikost pokoje 23 m2.  
DRSV: viz DR, výhled na moře. DRSS: viz DR, směrem  
k moři, velikost pokoje 26 m2. BG: viz DR, v bungalovu 
(přízemí nebo 1. patro). BGSV: viz DRSV, v bungalovu, 
velikost pokoje 26 m2. FR: viz DR, oddělená ložnice, 
velikost pokoje 37 m2. FRSS: viz FR, směrem k moři. 
BGSU: viz BG, 2 oddělené ložnice, velikost pokoje 38 m2. 
FRSU Cabana: viz BGSU, přízemí, v zahradě.
FRSU Oliva: viz FRSU Cabana, privátní zahrada.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.no Možnost bezlepkové stravy. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: 2 tenisové 
kurty (včetně vybavení), plážový volejbal, fotbal, 
basketbal, stolní tenis, šipky, boccia, lukostřelba, 
šlapadla, kánoe, windsurfing (pouze pro držitele 
licence), fitness, aerobik, sauna. Za poplatek: vodní 
sporty na pláži, půjčovna kol, masáže.
ZÁBAVA  Denní a večerní animační program. 
PRO DĚTI  1 dětský bazén, miniklub, animace, hlídání 
dětí za poplatek, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc

INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.  
Za poplatek: internetový koutek. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.15–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Dětský bufet u večeře (18.30–21.30 hod.)

  Snacky, káva a zákusky, zmrzlina  
(11.30–18.00 hod.)

  Pizza (12.00–15.00 hod.)

  Půlnoční snack (23.30–24.00 hod.)

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní i zahraniční výroby (10.00–24.00 hod.)

  Možnost večeře v à la carte restauraci  
(nutná rezervace)

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

HHH | HHi | Hh || H

RODINNÝ POKOJ  ................................... FRSS | FR 

HHII | HHi | Hh

RODINNÝ POKOJ   FRSU CABANA | FRSU OLIVA | BGSU

HhHhi | HHHH | HHHii | HHHi | HHH 
| HHiii | HHII | HHi | HH

BUNGALOV  ...........................................  BGSV | BG 

HHH | Hhi | Hh 

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Krátký transfer

  Rozlehlý hotelový areál se 
zahradou, přímo u pláže

   Renovované pokoje

  Dlouhá písečná pláž

Hotel Funtazie klub Grecotel Casa Marron cccc
PELOPONÉS  LAKOPETRA

NOVINKA

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.lakopetrabeach.com



547

P
EL

O
P

O
N

ÉS

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

4,0TripAdvisor
665 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ (DRSV)RODINNÝ POKOJ (FR)
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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. 696–697

POLOHA  Přímo na nádherném pobřeží západního 
Peloponésu u obce Kyllini v rozlehlém resortu 
Grecotel Olympia Riviera. Vesnička Arcoudi 
s několika obchody a tevernami ve vzdálenosti 
cca 2 km. Letiště Araxos cca 60 km.
VYBAVENÍ  127 pokojů, hlavní budova, bungalovy 
a vilky. Recepce, lobby bar, hlavní bufetová restaurace, 
2 à la carte restaurace (italská a řecká), 2 snack bary, 
cocktail bar, creperie, kafeterie, možnost využít dalších 
à la carte restaurací za poplatek, herní místnost, 
wellness centrum. V zahradě 2 sladkovodní bazény 
(1 se skluzavkami a řekou), bazén s mořskou vodou, 
dětský bazén, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.  
PLÁŽ  10 km dlouhá písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře oceněná modrou vlajkou (2 km 
patří přímo resortu). Slunečníky a lehátka zdarma. 
POKOJ  BG: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), klimatizace, 
TV/sat., rádio, telefon, minilednička, trezor, terasa  
nebo balkon. BGFR: viz BG, 2 ložnice. DR: viz BG, 
v hlavní budově. FR: viz DR, prostornější, spací část 
pro děti oddělená dveřmi nebo posuvnou stěnou.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.  
Možnost dokoupení oběda formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: aerobik, cvičení 
v bazénu, windsurfing (pouze pro držitele platné licence), 
kánoe, šlapadla, stolní tenis, plážový volejbal, volejbal, 
minifotbal, basketbal, lukostřelba, šipky, boccia, 2 tenisové 
kurty, fitness. Za poplatek: taneční lekce, paintball, lekce 
plavání, privátní lekce cvičení, osobní trenér, tenisové 
lekce, jízda na koni, vodní sporty na pláži, půjčovna kol.
ZÁBAVA  Denní a večerní animační program. 
PRO DĚTI  Dětský bazén, bazén se skluzavkami 
a řekou, Olympia Aqua Park, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání), miniklub Grecoland 
a Grecoteens, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu.

Hotel Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park cccc
ŘECKO  PELOPONÉS  KYLLINI

WELLNESS & SPA
  Aqua Elixir Thalasso

  Za poplatek: bazén, jacuzzi, sauna, pára, 
masáže, hydroterapie, relaxační a léčebné 
procedury, indická terapie ajurvéda, 
kosmetické centrum

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

HHh | HHi | HH | HI | H

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

HHhi | HHh | HHII | HHI

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi

BUNGALOV  .................................................. BGFR 

HHii | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Aquapark se spoustou atrakcí 
v rámci resortu

  Bohatý program pro děti i dospělé

  Rozlehlý resort s širokou  
nabídkou služeb

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.olympiarivierathalasso.com

4,0TripAdvisor
518 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. 696–697

POLOHA  Přímo na nádherném pobřeží západního 
Peloponésu u obce Kyllini v rozlehlém resortu 
Grecotel Olympia Riviera. Vesnička Arcoudi 
s několika obchody a tevernami ve vzdálenosti 
cca 2 km. Letiště Araxos cca 60 km. 
VYBAVENÍ  196 pokojů, hlavní budova a bungalovy. 
Recepce, lobby bar, hlavní bufetová restaurace, à la 
carte restaurace (středomořská), menší obchodní 
centrum, vnitřní bazén. Venku bazén, 2 bazény 
s mořskou vodou a vířivkami, bar u bazénu, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma. Součástí resortu je 
Olympia Aqua Park se spoustou vodních atrakcí.
PLÁŽ  10 km dlouhá písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře oceněná modrou vlajkou (2 km patří 
přímo hotelu), plážový bar. Slunečníky a lehátka zdarma. 
POKOJ  DRSSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župan, pantofle), klimatizace, TV/sat., telefon, rádio 
s CD přehrávačem, lednička, trezor, balkon nebo terasa 
s výhledem na moře. BGSVS: viz DRSSV, bungalov.
STRAVOVÁNÍ  Americká snídaně, večeře formou 
bufetu. Možnost oběda a večeře v à la carte restauracích 
v rámci hotelového areálu (za poplatek, nutná rezervace).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: pilates, jóga, 
aerobik, nordic walking, windsurfing (zdarma 
pouze pro držitele platné licence), aquaaerobik, 
stolní tenis, plážový volejbal, minifotbal, basketbal, 
lukostřelba, šipky, boccia, 2 tenisové kurty, fitness. 
Za poplatek: taneční lekce, paintball, lekce plavání, 
privátní lekce cvičení, osobní trenér, tenisové lekce, 
jízda na koni, vodní sporty na pláži, půjčovna kol.
ZÁBAVA  Denní a večerní animační program. 
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka zdarma 
(na vyžádání), miniklub Grecoland a Grecoteens, 
občerstvení pro děti 3–12 let během odpoledne zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Grecotel Olympia Riviera & Aqua Park ccccc
ŘECKO  PELOPONÉS  KYLLINI

WELLNESS & SPA
  Aqua Elixir Thalasso

  Za poplatek: bazén, jacuzzi, sauna, pára, 
masáže, hydroterapie, relaxační a léčebné 
procedury, indická terapie ajurvéda,  
kosmetické centrum

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRSSV 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

BUNGALOV  ................................................  BGSVS 

HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo na krásné dlouhé písečné 
pláži

  Wellness centrum s širokou 
nabídkou procedur

  Aquapark se spoustou atrakcí 
v rámci resortu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.olympiarivierathalasso.com

4,0TripAdvisor
518 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. 696–697

POLOHA  V klidném přírodním prostředí, centrum 
letoviska Kastro cca 3 km, letiště Araxos cca 50 km.
VYBAVENÍ  309 pokojů, recepce, výtah,  
2 restaurace, bar v lobby, tenisový bar, obchod. Venku 
bazén, bazén se skluzavkou, dětský bazén, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, plocha na cvičení, 
amfiteátr, bar u bazénu a bar na pláži s diskotékou. 
PLÁŽ  11 km dlouhá písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře přímo u hotelu. 
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, lednička, trezor, 
balkon. FR: viz DR, 2 oddělené ložnice. 
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, tenis 
(antukové kurty, nutná vhodná obuv), basketbal, 
fotbal, lukostřelba, plážový volejbal, stolní tenis, 
šipky, windsurfing (pro držitele platné licence), lekce 
hromadného cvičení. Za poplatek: vodní sporty 
na pláži, půjčovna kol, lekce tenisu, osobní trenér.
ZÁBAVA  Denní a večerní animační programy. 
PRO DĚTI  Dětská část u bazénu, miniklub, hlídání 
dětí za poplatek, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách a na pokojích.

Hotel Robinson Club Kyllini ccccd
ŘECKO  PELOPONÉS  KYLLINI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně (10.00–11.00 hod.)

  Odpolední snack (15.00–17.00 hod.)

  Nite Club (24.00–03.00 hod.)

  Automaty s vodou (24 hodin denně)

  Pivo, víno, vybrané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (09.00–03.00 hod.)

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

HHHHI | HHHH | HHHII | HHHI | HHH | 
HHIIi | HHII | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pěkný moderní hotel přímo u pláže

  Široká nabídka sportovních aktivit 

  Plážový bar s diskotékou

  Rodinné pokoje až pro 5 osob

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.robinson.com

4,5TripAdvisor
373 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. 696–697

POLOHA  V příjemné zahradě cca 20 m nad 
úrovní moře s krásným výhledem na Patraský 
záliv. Městečko Kato Achaia s nákupními 
možnostmi cca 4 km, letiště Araxos cca 15 km.
VYBAVENÍ  52 pokojů, hlavní budova, bungalovy, 
recepce, restaurace, minimarket. Venku bazén, dětský 
bazén, lehátka a slunečníky zdarma, bar, fitness.
PLÁŽ  Písečná pláž s oblázky cca 50 m 
od hotelu, přístupná po schodech nebo po chodníku. 
Na dně hrubší písek, hlubší vstup do moře. 
Lehátka a slunečníky zdarma při zakoupení 
nápoje v plážovém baru, osušky zdarma. 
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, lednička, trezor, 
terasa nebo balkon. Pokoje v hlavní budově nebo 
v bungalovech. Přistýlka formou rozkládacího 
lůžka. DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program soft all inclusive.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, dětská postýlka  
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Niforeika Beach ccc
ŘECKO  PELOPONÉS  NIFOREIKA

PROGRAM SOFT 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (08.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (13.30–15.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.)

  Voda, pivo, víno a vybrané nealkoholické nápoje 
podávané v průběhu oběda a večeře

  Káva, čaj, voda, džus, zákusek a lehký snack 
(15.30–17.00 hod.)

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

HHh | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší rodinný hotel s příjemnou  
zahradou

  Krásný výhled na Patraský záliv

  Klidná dovolená

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.niforeika-beach.gr

4,0TripAdvisor
85 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. 696–697

POLOHA  V příjemné zahradě cca 15 m nad 
úrovní moře s krásným výhledem na Patraský záliv. 
Městečko Kato Achaia s nákupními a zábavními 
možnostmi cca 4 km. Letiště Araxos cca 15 km.
VYBAVENÍ  93 pokojů, 4 budovy, vstupní hala 
s recepcí, výtah (pouze v hlavní budově), trezor 
za poplatek, restaurace, zahradní restaurace, 
obchod se suvenýry, taverna. V zahradě bazén 
s lehátky a slunečníky zdarma, bar.
PLÁŽ  Písečná pláž s oblázky a pozvolným vstupem 
do moře přímo pod hotelem, na dně hrubší písek. Přístup 
na pláž po schodech nebo po pozvolna se svažující 
cestě. Lehátka, slunečníky a osušky na pláži zdarma 
(výměna osušek 1× týdně). Bar na pláži za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů 
na vyžádání na recepci), klimatizace, telefon, lednička, 
trezor za poplatek, rádio a terasa nebo balkon. 
FR: viz DR, mezonet. Na vyžádání a za poplatek 
pokoje s výhledem na moře. 
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, 
basketbalové a volejbalové hřiště. 
Za poplatek: tenis, biliár.
ZÁBAVA  Občasné stylové večery s hudbou a tancem.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, herna, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Pavlina Beach cccd
ŘECKO  PELOPONÉS  NIFOREIKA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack (10.30–11.30 a 16.00–18.00 hod.)

  Voda, vybrané nealkoholické nápoje, káva, čaj 
(08.00–23.00 hod.)

  Víno a pivo (10.00–23.00 hod.)

  Ouzo (19.00–23.00 hod.)

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

HHh | HHIi | HHI | HH | HII | Hi | H

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

HHhh | HHHi | HHII

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Příjemné rodinné prostředí

  Bar v zahradě s krásným 
výhledem do okolí

  Oblíbený hotel vhodný pro 
odpočinkovou rodinnou dovolenou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.pavlinahotel.gr
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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. 696–697

4,5TripAdvisor
206 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. 696–697

POLOHA  V bezprostřední blízkosti centra vesničky 
Arkoudi s obchůdky a restauracemi. Zastávka 
autobusu 100 m, přístav Kyllini se spojením na ostrov 
Zakynthos cca 10 km, letiště Araxos cca 84 km.
VYBAVENÍ  22 pokojů, vstupní hala s recepcí 
(v určitých hodinách), restaurace na snídaně, 
à la carte restaurace, bar, služby prádelny za 
poplatek. Venkovní bazén s terasou, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž Arkoudi s pozvolným 
vstupem do moře přímo u hotelu. Lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ  DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župany, pantofle), klimatizace, TV/sat., minibar, varná 
konvice, telefon, trezor a balkon, výhled do ulice. 
DR: viz DRP, prostornější, možnost přistýlky, boční výhled 
na moře. DRSV: viz DR, výhled na moře. DRX: viz DR, 
ve 3. patře, balkon s jacuzzi. FR: viz DR, 2 oddělené 
ložnice, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness.  
Za poplatek: půjčovna kol.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Almira cccd
ŘECKO  PELOPONÉS  ARKOUDI

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: sauna, vířivka 

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

HH | HI

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

HHh | HHi | HH

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

HHhhi | HHHh | HHhii | HHhi | HHIIi | HHII

H dospělá osoba i dítě do 6 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

  Malý, kvalitní hotel přímo na pláži

  V blízkosti centra Arkoudi

  Klidná rodinná dovolená

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.almira-hotel.gr

4,5TripAdvisor
2 697 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. 696–697

POLOHA  Na klidném okraji letoviska Arkoudi, 
centrum s s obchody, bary a restauracemi 
cca 300 m. Autobusová zastávka 50 m.
VYBAVENÍ  2 budovy, 94 pokojů, recepce 
(08.00–24.00 hod.), výtah v jedné budově, 
restaurace, bar. Venku terasa s bazénem, 
lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Menší písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře cca 300 m od hotelu, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., lednička, telefon, trezor, balkon.
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenisové  
a basketbalové hřiště.
PRO DĚTI  Dětské hřiště, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách a na pokojích.

Hotel Brati Arkoudi ccd
ŘECKO  PELOPONÉS  ARKOUDI

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

HHH | HHI | HH | 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

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Rodinný hotel s přátelskou 
atmosférou

  Příjemné prostředí zahrady

  Klidná, odpočinková dovolená

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.brati-hotels.gr

NOVINKA

4,0TripAdvisor
76 hodnotících



556

Všem příznivcům slunného Řecka již druhou 
sezónu nabízíme hodně ostrovů i řeckou  
pevninu. Okuste krásy božského Chalkidiki 
a Olympské riviéry!
Obě prázdninové destinace leží v severní části 
Řecka, a tak se dá říci, že na dovolené budete 
takřka cobydup. Těšit se můžete na více než  
500 kilometrů krásných pláží omývaných 
průzračnými vodami Egejského moře, zelenou 
krajinu s vinicemi, olivovými a piniovými háji  
i tradiční řecké vesničky.

CHARAKTERISTIKA
Chalkidiki vypadá na mapě trochu jako ruka se třemi prsty, někomu by mohlo připomínat 
i trojzubec. Historie Chalkidiki je velice pestrá, mísí se zde vlivy mnoha národů a nejedno 
slavné jméno je spojeno právě s tímto místem. 
Kassandra je nejzápadnějším výběžkem Chalkidiki. Žije zde nejvíce obyvatel a také 
z hlediska turistiky je nejoblíbenější. Byla pojmenována po zakladateli Thessaloniki, 
makedonském králi Kassandrovi. Dnes je atraktivní zejména pro své krásné písečné 
pláže, romantické zátoky nebo procházky podél piniových hájů, které lemují celé pobřeží. 
V Kassandře se nabízí možnosti zábavy v moderních střediscích i ničím nerušené pose-
zení v tavernách původních rybářských vesniček. 
Asi 60 kilometrů od Chalkidiki leží Olympská riviéra. Je zárukou celosezónního krásného 
počasí s minimem srážek, stabilních teplot i vynikajících podmínek co do čistoty ovzduší. 
Hlavním lákadlem na 70kilometrovém pobřežním pásu jsou ale krásné písečné pláže. 
Pokud máte rádi Řecko také pro jeho antické památky, vězte, že Olympská riviéra je ide-
álním výchozím bodem pro výlety za historií. Ani o přírodní skvosty nebo kulturní lákadla 
tu ale rozhodně není nouze. To nejlepší, co může Olympská riviéra nabídnout, se vám 

v celé kráse představí v Thessaloniki (Soluň), druhém největším řeckém městě, Dionu, 
Vergině, údolí Tempi nebo v městečku Kalambaka. 

PRAKTICKÉ TIPY
Chalkidiki přímo svádí k výletům. Doporučujeme například Mount Athos – Svatou horu. 
Jedná se o mnišský stát s 20 kláštery. Vstup na posvátný Athos je přísně kontrolo-
ván a ženským nohám jsou procházky po athoské zemi odepřeny zcela. Turistům je ale 
umožněno připlout k pobřeží tak blízko, že nikomu z jeho krás nic neunikne. Dalším 
naším tipem je překrásná Soluň. Byl by hřích a hlavně velká škoda ji nenavštívit. To nej-
zajímavější na Soluni jsou zejména velkolepá muzea a památky, zejména slavná Bílá věž 
si zaslouží více než jeden letmý pohled. Další výjimečný zážitek vám poskytne Meteora. 
Dvacet klášterů na skále, které začaly vznikat už ve 14. století, obohatí vaše fotoalbum 
o nejeden unikátní snímek!

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)
Nebaví vaše děti poznávání památek? Vyjeďte s nimi na plavbu přes záliv Toroneos. 
Krásy pobřeží Chalkidiki baví každého a koupání a šnorchlování okolo želvího ostrova je 
zážitek pro malé i velké. Nezapomeňte si s sebou přibalit šnorchl a brýle a z vody vás 
nikdo nedostane! Pro malé i velké milovníky vodních atrakcí doporučujeme aquapark 
nedaleko Soluně.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
V Řecku je nově zavedena povinnost hradit pobytovou taxu v závislosti na kategorii hotelu. 
Taxa není zahrnuta v ceně zájezdu a musí být uhrazena klientem přímo na recepci hotelu.

Dovolená pod bájným Olympem

TO NEJ Z CHALKIDIKI A OLYMPSKÉ RIVIÉRY

 Velké množství nádherných památek

 Krásné písečné pláže a příroda

 Jedinečná řecká gastronomie a pohostinnost
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C H A L K I D I K I

E G E J S K É

M O Ř E

Possidi
Nea Skioni

Sani Kalithea

Paralia

Leptokaria
Litochoro

Nei Pori
Platamonas

O L Y M P S K Á
R I V I É R A

Nea Moudania

Gerakini Metamorfosi

Nikiti

Porto CarrasKriopigi

0 25 km

MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 23 27 30 30 26 21

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 17 20 23 23 22 20

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

OURANOPOLIS  Poslední turistům přístupná vesnice na poloostrově Athos 
se strážní věží Prosfórion ze 14. století, která byla postavena k ochraně zdejšího 
kláštera. PEFKOHORI  Malé městečko na poloostrově Kassandra, kde 
k procházkám vybízí molo s bývalým majákem nebo přímořská promenáda 
lemovaná řadou taveren a různorodých restaurací. THESSALONIKI  
Druhé největší město Řecka, jehož křesťanské a byzantské památky byly 
v roce 1988 zařazeny na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 
KASSANDRA  Nejzápadnější „prst“ Chalkidiki pověstný pro svou bohatou historii, 
přírodní krásy a poklidné vesničky. METEORA  Kláštery postavené na vrcholcích 
pískovcových skal jsou oblíbeným cílem výletů nejen pro jejich architekturu 
a kulturně-náboženský význam, ale také pro nezapomenutelné výhledy. MALEBNÉ 
PLÁŽE  Na Chalkidiki můžete najít řadu malých divokých a romantických pláží 
s tyrkysovým mořem, jednou z nich je například Vourvourou na poloostrově Sithonia.
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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. 696–697

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

  Nejoblíbenější výlet v této 
části Řecka

Celkem 20 klášterů nacházejících se na 
skále ve výšce 534 m n. m, které začaly  
vznikat již ve 14. století. 

Nyní jsou otevřeny pro veřejnost jen čtyři. 
Průvodce vám vyloží jejich historii a jaký je 
život mnichů dnes. Oběd proběhne v kla-
sické řecké taverně ve vesnici Kalambaka. 

Tato řecká oblast je ideálním výchozím místem pro mnoho jedinečných výletů nejen za historií, ale 
i za přírodními skvosty. Nenechte si ujít návštěvu klášterů Meteora na skalách a druhého největšího 
řeckého města Soluň. Vydejte se pod majestátní Olymp, kde na vás dýchne řecká mytologie. Plavba kolem 
poloostrova Athos, sídla mnišského státu, je také nezapomenutelným zážitkem.

  Druhé největší řecké město 
s neopakovatelnou 
atmosférou

Celé odpoledne strávíte v Soluni, druhém 
největším městě v Řecku, které je známé 
řadou velkolepých kostelů a značkových 

obchodů. Dejte si kávu v jedné z mnoha 
kaváren okolo nábřeží, projděte si vel-
kolepá muzea a památky včetně slavné 
Bílé věže. Na programu je také plavba 
na loďce od věže k Aristotelovu náměstí 
a zpět.

  Lodní výlet za krásami 
tajemných klášterů

Řekové tuto horu nazývají Svatá hora. Tato 
část Řecka je unikátní tím, že se jedná 
o mnišský stát s 20 kláštery, ve kterých 

dnes žije zhruba 1 700 mnichů. Nejstarší 
kláštery pochází už z 9. století. Ke kláš-
terům připlujete tak blízko, abyste si je 
mohli prohlédnout. Na poloostrov ale 
nevystoupíte, protože přístup je povolen 
pouze mužům. Součástí výletu je i oběd.

  Krásný lodní výlet

Zúčastněte se plavby přes záliv Toroneos. 
Od hotelu vás přiveze transport do pří-
stavu Pefkohori, kde se nalodíte a budete 

si užívat nezapomenutelné pobřeží Chal-
kidiki. Poté si uděláte zastávku, během 
níž poobědváte a zároveň ji můžete využít 
k potápění okolo želvího ostrova.

  Při návštěvě Olympu ožívají 
starověké mýty a báje

Užijte si přírodu a předhůří Olympu 
a objevte krásné vesničky, které jsou 
kulturním dědictvím, stejně jako hora 
Kissavos. Vaše první zastávka bude u stře-
dověkého hradu Platamonas, ze kterého 

se vám naskytne působivý výhled na záliv 
Theremaikos. Průvodce vám vyloží zajíma-
vou historii hradu. Poté navštívíte krásnou 
horskou vesničku Litochoro přímo na úpatí 
Olympu. Zde si jistě vychutnáte kávu v tra-
diční řecké taverně. Možnost procházky 
soutěskou, která je součástí národního 
parku, k vyhlídce Stavros.

Olymp – Litochoro od 39 €

Toroneos� od 44 €

Athos� od 48 €

Soluň� od 42 €

Meteora� od 1 480 Kč
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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. 696–697

1. DEN Přílet do Soluně, ubytování a večeře. 
2. DEN Snídaně, prohlídka Soluně s individuálním 
volnem na nákupy či ochutnání místních specialit, 
projížďka na lodi podél městského pobřeží, večeře. 
3. DEN Snídaně, odjezd do Verginie 
s prohlídkou královských hrobek ve starobylém 
pohřebišti Aigai a následně návštěva vinic 
Naoussa s ochutnávkou vína a obědem. Přejezd 
na Olympskou riviéru, ubytování, večeře. 
4. DEN Snídaně, celodenní výlet do klášterů 
Meteora s obědem, večeře. 
5. DEN Snídaně, výlet na horu Olymp s procházkou 
kaňonem Enipea, lehkým obědem v nadmořské 
výšce 950 m n. m. a návštěvou podhorské vesničky 
Litochoro a kláštera Agios Dionysios, večeře. 
6. DEN Snídaně, individuální volno nebo možnost 
fakultativního výletu Ampelakia (návštěva úpatí pohoří 
Kissavos s historickou vesnicí Ampelakia, hradu 
Platamonas a vesnice Palaios Panteleimonas se 
zachovalou tradiční architekturou, oběd), večeře. 
7. DEN Snídaně, individuální volno, večeře. 

8. DEN Snídaně, transfer do Soluně a odlet do ČR.  

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Soluň–
Praha, letištní taxy a poplatky, dopravu dle programu, 
vstupy do uvedených památek, 2× noc v hotelu Santa 
Beach cccc, 5× noc v hotelu Litochoro Olympus cccc, 
7× snídani, 7× večeři, služby česky mluvícího průvodce 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
výlet Ampelakia 1 690 Kč
jednolůžkový pokoj 5 500 Kč
výhled na moře v hotelu Litochoro Olympus:
ve dvoulůžkovém pokoji 700 Kč/os.  
v jednolůžkovém pokoji 1400 Kč/os. 
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 16
Změna programu vyhrazena.

Olympská riviéra a kláštery Meteora
ŘECKO  OLYMPSKÁ RIVIÉRA POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

  Významné památky zařazené 
na seznamu UNESCO

  Vstupy do historických objektů 
v ceně zájezdu

  Ubytování ve 4c hotelech 
s polopenzí

  Odpočinek u moře

POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

6. 6. | 26. 9. 2019 25 490 Kč

TERMÍNY

Soluň

Litochoro

Meteora

CENA OD: 25 490 KČ

Olymp

Ampelakia

Verginia
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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. 696–697

Jedno z nejrušnějších letovisek na celé Olympské riviéře. Paralia má širokou, několik 
kilometrů dlouhou písečnou pláž s pozvolným vstupem do moře a stejně jako Leptoka-
ria je zásobována vodou z ledovce. V městečku vás čeká spousta kaváren a restaurací 
s rybími specialitami a místní obchody nabízí širokou škálu zboží.

1   Hotel Edem Holiday Club ccc str. 570
2   Hotel Sentido Mediterranean Village & Spa ccccc str. 568

Doba transferu z letiště cca 90 minut

Paralia

Pobytové oblasti  Pláž  Centrum turistického ruchu  Obchodní středisko  Přístav
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

1

Jedno z nejvyhledávanějších letovisek Olympské riviéry. Celá oblast je zásobována prů-
zračnou vodou stékající z ledovců nedalekého Olympu, která je hodnocena jako nej-
lepší pitná voda v Řecku. Kvůli zdejšímu klimatu sem jezdí mnoho astmatiků a alergiků 
na ozdravné pobyty. Pláže jsou zde dlouhé a písečné s pozvolným vstupem do moře. 
Vyzkoušet můžete řadu vodních sportů a s dětmi můžete vyrazit do nedalekého luna-
parku. Dále zde najdete řadu restaurací a taveren. Poblíž se nachází také spousta histo-
rických objektů a vykopávek.

1   Hotel Poseidon Palace cccc str. 564
2   Hotel Bomo Club Olympus Grand Resort cccc str. 566

Doba transferu z letiště cca 100 minut

2

1

Leptokaria

Tato dvě na sebe navazující letoviska se nacházejí na jižním konci Olympské riviéry. 
Na jedné straně jsou lemována pohořím Olymp a na druhé dlouhými písečnými plážemi 
s pozvolným vstupem do moře. Podél pobřeží vede široká promenáda lemovaná řadou 
obchodů, kaváren a typických řeckých taveren, vhodná i pro projížďky na kolečkových 
bruslích. Pořádají se zde také tradiční řecké trhy. V Platamonas, centru večerní a noční 
zábavy, můžete navštívit některou z diskoték a řadu barů. Dominantou tohoto letoviska 
je zřícenina hradu Platamonas s mohutnou věží ze 13. století. Dobré autobusové spojení 
do Soluně, Katerini a Larisy.

1   Hotel Kronos cccd str. 571
2   Hotel Cronwell Platamon Resort ccccc str. 572

Doba transferu z letiště cca 110 minut

Nei Pori / Platamonas

1

2

2
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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. 696–697

Pobytové oblasti

Původně rybářská vesnice se postupem času proměnila v příjemné prázdninové stře-
disko. Je lemováno nádhernou písečnou pláží s pozvolným vstupem do moře, kterou díky 
mírným vlnám vyhledávají zejména rodiny s dětmi. Po pláži se dá dojít až k historickému 
majáku. V centru naleznete obchody, restaurace a řecké taverny, kde můžete ochutnat 
plody moře a zdejší víno. Ve volných chvílích si prohlédněte pozůstatky Poseidónova 
chrámu, který byl součástí již neexistujícího města Mendi.

1   Hotel Possidi Holidays Resort Suites cccc str. 576 
2   Hotel Dolphin Beach ccc str. 577

Doba transferu z letiště cca 90 minut

 Pláž  Centrum turistického ruchu  Obchodní středisko
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Possidi

Hlavní turistický resort na severu poloostrova Kassandra a jeden z největších řeckých 
rybářských přístavů. Naleznete zde poměrně pestré nákupní možnosti a veškeré služby 
(hřiště, pošta, banka, lékař…). Můžete se zde projít po místní pobřežní promenádě, 
pochutnat si v některé z tradičních taveren či si užít noční zábavu. V oblasti se nachází 
dlouhá písečná pláž oceněná modrou vlajkou.

1   Hotel Ikos Oceania ccccc str. 574

Doba transferu z letiště cca 60 minut

Nea Moudania 

1

1

Poklidná vesnice dosud uchráněná od velkého turistického ruchu situovaná na jižním 
cípu poloostrova Kassandra a obklopená krásnou přírodou piniových lesů. Místní dlouhá 
písečná pláž s pozvolným vstupem do moře (též nazývaná Chrouso) je vybavená bary 
a vodními sporty, v okolí též můžete najít menší poklidné zálivy. 

1   Hotel Chrousso Village cccc str. 579

Doba transferu z letiště cca 120 minut

Paliouri

Malebné letovisko na jihu poloostrova Kassandra. Dříve to byla rybářská vesnice, která 
byla založena lidmi vracejícími se z trojské války. Pláže jsou zde písečné s pozvolným 
vstupem do moře a v okolí se nacházejí obchody, řecké taverny a krásný přístav.

1   Hotel Anastasia Resort & Spa ccccc str. 578

Doba transferu z letiště cca 100 minut

1

Nea Skioni

1

2
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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. 696–697

Pobytové oblasti  Pláž  Centrum turistického ruchu  Obchodní středisko  Přístav
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Městečko na východním pobřeží poloostrova Kassandra. Z břehů můžete dohlédnout 
až na sousední poloostrov Sithonie. V letovisku najdete obchody s potřebným zbožím 
a suvenýry a večer můžete posedět v jedné z taveren. Jestliže zatoužíte po hlasité hudbě, 
navštivte letovisko Kalithea, které je vzdáleno cca 5 km. 

1   Hotel Kriopigi ccc str. 580

Doba transferu z letiště cca 80 minut

1

Kriopigi

Oblíbené letovisko poloostrova Kassandra. Najdete zde pobřeží s písečnou pláží s mož-
ností vodních sportů. Moře je zde čisté s pozvolným vstupem do vody. V letovisku se 
nachází nákupní středisko s kavárnami, restaurace, obchody, bary, kluby a diskotéky. 
Kalithea znamená v překladu „krásný výhled“, který tu opravdu najdete.

1   Hotel Aegean Melathron Thalasso & Spa ccccc str. 582
2   Hotel Pallini Beach cccc str. 586
3   Hotel Athos Palace cccc str. 584
4   Hotel Ammon Zeus cccc str. 581

Doba transferu z letiště cca 70 minut

1

Kalithea

Poklidná městečka situovaná cca 4,5km od sebe v širokém zálivu Toroneos mezi polo-
ostrovy Kassandra a Sithonia, v oblasti vyznačující se krásnými dlouhými plážemi. Díky 
této poloze je to dobrý výchozí bod pro prozkoumání všech tří prstů poloostrova Chalki-
diki. Kalives se skládá především z vilek a rodinných domů, v okolí s několika obchody 
a restauracemi. V Gerakini najdete soustředěny obchody, bary a restaurace u pobřeží, 
kde je situována většina ubytovacích zařízení a malá promenáda. Rovněž v Psakoudii 
najdete základní nákupní a stravovací možnosti. Kousek nad Psakoudií stojí v kopcích 
typicky řecká starověká vesnička Ormylia, která je oblíbeným místem pro menší výlety. 
Širší nabídku služeb a zábavy naleznete v cca 17 km vzdáleném hlavním městě regionu 
Polygyros, kde se mimo jiné nachází i nemocnice.

Doba transferu z letiště cca 80 minut

1

Kalives / Gerakini / Psakoudia

4

2

3

1   Hotel Blue Lagoon Princess ccccc str. 588
2   Hotel Ikos Olivia ccccc str. 590
3   Hotel Philoxenia cccc str. 592

3

2
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Pobytové oblasti  Pláž  Centrum turistického ruchu  Obchodní středisko
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Oblíbené malé letovisko v severní části poloostrova Sithonia obklopené zelení nabízející 
menší písečno-oblázkovou pláž nebo na východním okraji pláž Makrya Lagada oceněnou 
modrou vlajkou. V této vesničce vyhledávané především pro svůj poklidný ráz najdete 
i potřebné obchody a restaurace, do velkého supermarketu se můžete vydat do cca 6km 
vzdáleného většího městečka Nikiti.

1   Hotel Blue Dolphin cccc str. 594
2   Hotel Simeon ccc str. 593

Doba transferu z letiště cca 100 minut

1

Metamorfosi

Oblast na poloostrově Sithonia s cca 2km dlouhou úzkou pláži Elia lemovanou zelení 
a organizovanou pouze u hotelových areálů, takže i vyhledavači privátních zákoutí si zde 
mohou přijít na své. Uspokojí především klienty vyhledávající klidnou dovolenou v zázemí 
hotelu, za nákupy a zábavou lze vyrazit do nejbližších městeček Nikiti (cca 10 km) nebo 
Neos Marmaras (cca 12 km).

1   Hotel Acrotel Lily Ann Beach ccc str. 600
2   Hotel Acrotel Athena Pallas ccccc str. 596
3   Hotel Acrotel Elea Village ccc str. 598

Doba transferu z letiště cca 120 minut

1

Elia Nikiti

Nadstandardně vybavené letovisko situované na poloostrově Sithonia okolo malého 
přístavu nabízející veškeré zázemí pro prožití aktivní dovolené plné zábavy a kvalitních 
služeb. Sportovní nadšenci uvítají golfové hřiště, tenisové kurty, potápěčské centrum, jez-
decký klub či jacht klub. V blízkém okolí se nachází také vinařství, kam se můžete vydat 
na exkurzi s ochutnávkou. V oblasti se nachází 9km pláž s hrubým pískem a četnými 
zálivy, přičemž hlavní nejdelší část se nachází přímo u resortu Porto Carras a je určena 
výhradně pro hotelové hosty. 

1   Hotel Porto Carras Meliton ccccc str. 602
2   Hotel Porto Carras Sithonia ccccc str. 603

Doba transferu z letiště cca 140 minut

2

Porto Carras

2

2

3

1
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Hotel Poseidon Palace cccc
ŘECKO  OLYMPSKÁ RIVIÉRA  LEPTOKARIA

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.poseidonpalace.gr

POLOHA Na klidném místě pod bájným pohořím 
Olymp, u dlouhé písečnooblázkové pláže oddělené místní 
málo frekventovanou komunikací. Centrum Leptokarie 
s množstvím barů, restaurací, obchodů 3 km (možno 
využít spojení hotelovým autobusem). Letiště 100 km. 
VYBAVENÍ Rozsáhlý komplex několika budov 
umístěných v udržované zahradě. Hlavní budova 
s recepcí, lobby, restaurace, taverna s tradičními 
řeckými pokrmy, bar, společenská místnost s TV/sat., 
minimarket, konferenční sál, moderní spa centrum. Venku 
bazény, dětský bazén, bar u bazénu, terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, dětské hřiště.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž, při vstupu 
do moře oblázky/kameny (doporučujeme obuv 
do vody), oddělená od hotelu málo frekventovanou 
komunikací. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), telefon,  
TV/sat., klimatizace (hlavní sezona), trezor, lednička, 
balkon nebo terasa, velikost pokoje 30 m2. DRS: viz DR, 
prostornější. FR: viz DR, ložnice oddělená posuvnými 
dveřmi od obývací části se 2 pohovkami. 
STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: volejbal, 
basketbal, tenis (vybavení za poplatek), minigolf 
(vybavení oproti kauci). Za poplatek: fitness, 
vodní sporty na pláži, půjčovna kol.
PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání), 
dětský bazén, hřiště.
PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na recepci a na pokojích. 
Za poplatek: internetový koutek u recepce.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

PROGRAM ULTRA 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (08.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.00–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní i mezinárodní výroby (10.00–23.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky

WELLNESS & SPA
  Moderní spa centrum

  Za poplatek: masáže, hydromasáže, sauna

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

HHH | HHi | HH | Hi | H

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

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH

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

HHii | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel s kvalitními službami

  V rozlehlé zahradě přímo u pláže

  Nově rozšířený program all inclusive

  Renovované veřejné prostory a pokoje

U NÁS
EXKLUZIVNĚ
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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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ (DR)

4,0TripAdvisor
268 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. 696–697

POLOHA Hotel se nachází v klidné oblasti cca 1 km 
od letoviska Leptokaria. Hotelový bus za poplatek.
VYBAVENÍ 7 budov, 267 pokojů, vstupní hala 
s recepcí, 2 výtahy, restaurace, taverna, bary, 
konferenční místnost, minimarket, obchod se 
suvenýry, kosmetický salon. V zahradě 2 bazény, 
terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž, u vstupu do moře kamínky.  
Lehátka a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.  
Bar na pláži.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, set 
na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. BG: viz DR, 
prostornější, v 2patrových sousedních 
budovách, přistýlka formou palandy. 
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
aerobik, fotbal, šipky, stolní tenis, plážový volejbal. 
Za poplatek: tenis, vodní sporty, horská kola.
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.
PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách  
a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Diners Club, AMEX.

Hotel Bomo Club Olympus Grand Resort cccc
ŘECKO  OLYMPSKÁ RIVIÉRA  LEPTOKARIA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  1× týdně možnost oběda nebo večeře  
v místní taverně nebo italské restauraci

  Lehký snack (10.00–18.00 hod.)

  Zmrzlina během dne

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
a vybrané mezinárodní alkoholické nápoje 
(10.00–23.00 hod.)

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.olympianbay.com

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

HHh | HHi | HH | HI | H

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

HHi | HH

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

HHh | HHii | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  All inclusive hotel přímo u pláže

  Po částečné renovaci

  Vhodné pro rodinnou dovolenou
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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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJBUNGALOV

4,0TripAdvisor
217 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. 696–697

POLOHA V klidné lokalitě 800 m od letoviska Paralia 
s mnoha nákupními a zábavními možnostmi, 3 km 
od rybářské vesničky Korinos, 78 km od Soluně.
VYBAVENÍ 176 pokojů rozdělených v několika 
budovách, vstupní hala s recepcí, výtah, 
restaurace, několik restaurací à la carte, bar, 
cukrárna, konferenční místnost, kadeřnictví, 
minimarket. Venku 3 bazény, terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Přímo u dlouhé písečné pláže oceněné 
modrou vlajkou (hotel disponuje privátní částí 
pláže). Lehátka a slunečníky zdarma. Možnost 
pronájmu altánku na pláži, bary na pláži.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župany 
a pantofle), klimatizace, TV/sat., trezor, telefon, 
lednička, set na přípravu kávy a čaje, pohovka, 
balkon nebo terasa. DRSS: viz DR, boční 
výhled na moře. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
FR: viz DR, prostornější, 2 pohovky.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal,  
stolní tenis, fitness. Za poplatek: squash, biliár,  
vodní sporty na pláži, půjčovna kol.
ZÁBAVA Denní i večerní animační 
programy, večerní vystoupení, noční klub.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, hlídání dětí 
(za poplatek), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje 
pokoji přizpůsobenými pro handicapované 
klienty. Bezbariérový pohyb v celém areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, VISA, Diners Club.

Hotel Sentido Mediterranean Village & Spa ccccc
ŘECKO  OLYMPSKÁ RIVIÉRA  PARALIA

WELLNESS & SPA
 Vstup od 16 let

 Zdarma: vnitřní bazén, sauna, jacuzzi 

  Za poplatek: masáže, turecké lázně, řada 
léčebných, kosmetických a relaxačních procedur 

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mediterraneanhotels.gr

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

HHi | HH | HI | H

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

Hhii | Hhi | Hh

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

  Krásný komplex s kvalitními 
službami a spa centrem

  Ideální poloha u písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře

  Doporučujeme náročnějším klientům
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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. 696–697

4,0TripAdvisor
436 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. 696–697

POLOHA Na klidném okraji letoviska Olympiaki 
Akti, větší turistické centrum Paralia cca 2 km. V okolí 
několik obchodů, restaurací a barů. Letiště cca 80 km.
VYBAVENÍ Recepce, trezor za poplatek, restaurace, 
taverna, bar, TV místnost, venkovní bazén s terasou, 
lehátky a slunečníky zdarma, zahrada. Pokoje v několika 
bungalovech umístěných v příjemné zahradě.
PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 
do moře cca 50 m, pouze přes místní komunikaci. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC, telefon, TV/sat.,  
klimatizace za poplatek, lednička.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,  
tenis, basketbal.
ZÁBAVA Hotel pořádá večerní zábavný program.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Edem Holiday Club ccc
ŘECKO  OLYMPSKÁ RIVIÉRA   PARALIA

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

HHh | HHi | HH | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásná zahrada s bazénem  
součástí hotelu

  Přímo u dlouhé písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře

  Příjemné ubytování za skvělou  
cenu pro méně náročné klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.edem-hotel.gr

3,0TripAdvisor
18 hodnotících



571

C
H

A
LK

ID
IK

I A
 O

LY
M

P
S

K
Á

 R
IV

IÉ
R

A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA Přímo u promenády oblíbeného letoviska 
Platamonas. V blízkosti řada obchodů, barů, restaurací 
a malebný přístav. Dominantou letoviska je zřícenina 
hradu Platamonas. Cca 110 km od Soluně.
VYBAVENÍ 60 pokojů, vstupní hala 
s recepcí, společenská místnost s TV/sat., 
restaurace. Venku bazén, terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž cca 150 m 
od hotelu je oddělena místní komunikací. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor, balkon  
nebo terasa. TR: viz DR, prostornější, pohovka.  
FR: viz DR, prostornější, mohou být palandy.  
AP: viz DR, 2 ložnice, obývací část a kuchyňský kout.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.  
Za poplatek: masáže, sauna, jacuzzi,  
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Možnosti zábavy v blízkém okolí.
PRO DĚTI Dětský bazén a hřiště,  
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccd
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách 
i na pokojích. Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Kronos cccd
ŘECKO  OLYMPSKÁ RIVIÉRA  PLATAMONAS

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kronos-sa.gr

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

HHI | HH | Hi | H

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ  .......................................  DR 

HHH | HHi

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

HHII | HHi | Hh

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHHH | HHHi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 110 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší hotel s příjemnou atmosférou

  Kvalitní služby

  Možnosti nákupů a zábavy v okolí

4,0TripAdvisor
90 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. 696–697

POLOHA V klidném prostředí mezi letovisky 
Platamonas a Nei Pori, do centra Platamonas 
s obchody, bary a restauracemi cca 1,5 km. 
V docházkové vzdálenosti zastávka vlaku.
VYBAVENÍ Recepce, lobby bar s terasou, 
bufetová restaurace, diskotéka, konferenční 
prostory. V zahradě bazén, aquapark, bar 
u aquaparku, snack bar, à la carte taverna.
PLÁŽ Přímo u privátní písečné pláže 
oceněné modrou vlajkou, lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci, plážový bar.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, minibar (denně doplňovaný), 
TV/sat., trezor, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: skupinová cvičení, 
aquaaerobik, plážový volejbal, badminton, tenis, 
basketbal, malá kopaná, lukostřelba, stolní tenis, šipky, 
fitness. Za poplatek: vodní sporty na pláži, potápění.
ZÁBAVA Hotel pořádá rodinné dny (společné aktivity 
pro celou rodinu), denní a večerní animační programy 
pro děti i dospělé, jednou týdně tradiční řecké trhy.
PRO DĚTI Aquapark pro děti zahrnující 3 bazény 
a více než 40 atrakcí (otevírací doba během dopoledne 
a odpoledne v hotelem určených časech), dětský klub, 
stolní hry, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Hotel Cronwell Platamon Resort ccccc
ŘECKO  OLYMPSKÁ RIVIÉRA  PLATAMONAS

PROGRAM ULTRA 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (13.00–15.00 hod.)

  Odpolední snack (17.00–18.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–22.00 hod.)

  Nealkoholické nápoje, místní i mezinárodní 
alkoholické nápoje, zmrzlina a snacky 
(08.00–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Zdarma: v určených časech – fitness, sauna, 
hammam, vnitřní vyhřívaný bazén s jacuzzi 

  Za poplatek: masáže, kosmetika, léčebné 
a relaxační procedury 

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

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

H dospělá osoba i dítě do 16 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 110 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Rozlehlý resort s kvalitními službami 
přímo u pláže

  Vodní atrakce pro děti

  Rodinná dovolená

  Pobyt až pro 2 děti do 16 let 
zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

http://platamon.cronwell.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. 696–697

4,0TripAdvisor
432 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. 696–697

POLOHA V klidné oblasti nedaleko 
letoviska Nea Moudania, centrum s obchody, 
bary a restauracemi cca 1,5 km.
VYBAVENÍ 290 pokojů, recepce s lobby, hlavní 
bufetová restaurace, 4 à la carte restaurace 
(asijská, italská, francouzská, řecká), 6 barů, 
bankomat, konferenční místnost. V zahradě 
2 vyhřívané infinity bazény, lehátka a slunečníky 
zdarma, zóny pouze pro dospělé.
PLÁŽ Privátní 350 m dlouhá písečná 
pláž se nachází přímo u hotelu. Lehátka, 
slunečníky a plážový servis zdarma.
POKOJ DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, pantofle, 
župan), klimatizace, trezor, minibar (denně doplňovaný), 
set na přípravu čaje a kávy, TV/sat., CD/DVD přehrávač, 
terasa. DRSSV: viz DRP, balkon nebo terasa s bočním 
výhledem na moře. DRSSSV: viz DRSSV, výhled  
na moře. JS: viz DRP, prostornější, obývací část  
s pohovkou, balkon s výhledem na moře.  
JSP: viz JS, panoramatický výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: různorodá  
cvičení (jóga, zumba, aerobik apod.), vodní pólo, 
basketbal, plážový volejbal, badminton, squash 
včetně vybavení, tenis včetně vybavení, stolní 
tenis, šipky, boccia, taneční lekce, horská kola, 
nemotorizované vodní sporty na pláži a úvodní 
lekce potápění v bazénu. Za poplatek: fotbalová 
akademie, lekce tenisu, lekce plachtění, lekce 
windsurfingu, motorizované vodní sporty, potápění.
ZÁBAVA Denní a večerní animační 
programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI 2 dětské bazény, brouzdaliště, dětské 
hřiště, klub pro děti (4–11 let) a v hlavní sezoně 
i pro mládež (12–17 let, nutná rezervace), hlídání 
dětí za poplatek (na vyžádání), dětské menu 
v restauracích, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 
přizpůsobené pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v rámci celého areálu.

Hotel Ikos Oceania ccccc
ŘECKO  CHALKIDIKI  NEA MOUDANIA

PROGRAM ULTRA 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.30–11.00 hod.)

  Dopolední snack (11.30–12.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Odpolední snack (15.30–18.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Možnost večeře v à la carte restauracích 
(nutná rezervace)

  Možnost večeře ve vybraných restauracích  
mimo areál hotelu (nutná rezervace)

  Místní i mezinárodní alkoholické a nealkoholické 
nápoje, koktejly, káva, čaj (10.00–02.00 hod.)

WELLNESS & SPA
 Ikos Spa (pouze od 16 let)

  Zdarma: fitness, vyhřívaný vnitřní bazén 
s venkovní částí a jacuzzi, pára, sauna 

  Za poplatek: kosmetika, kadeřník, masáže, 
relaxační a léčebné procedury 

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

HH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................  DRSSV | DRSSSV 

HHi | HH

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

HHH | HHi | Hh

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

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 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní resort v klidné oblasti 
nedaleko živého letoviska

  Kvalitní servis pro náročné klienty

  Vynikající kuchyně tvořená dle 
michelinských standardů

  Různorodé aktivity pro děti 
i dospělé

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.ikosresorts.com

NOVINKAPROMO POKOJE



575

C
H

A
LK

ID
IK

I A
 O

LY
M

P
S

K
Á

 R
IV

IÉ
R

A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

5,0TripAdvisor
3 636 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. 696–697

POLOHA V klidné oblasti obklopené 
zelení, centrum městečka Possidi s obchody, 
restauracemi a bary cca 3 km.
VYBAVENÍ Hlavní budova a bungalovy v zahradě 
přístupné lanovkou, 124 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
výtahy, restaurace, à la carte restaurace, bar, obchod 
se suvenýry, minimarket. Venku bazén, terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.
PLÁŽ Přímo u hotelu dlouhá písečná pláž (u vstupu 
do moře oblázky), oddělená pouze pobřežní příjezdovou 
komunikací. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor oproti  
kauci, balkon. DRGV: viz DRP, výhled do zahrady.  
DRSV: viz DRP, v bungalovu, výhled na moře. 
DRS: viz DRP, v hlavní budově, přímý výhled 
na moře. FRGV: viz DRGV, prostornější. 
FRSV: viz DRSV, prostornější. 
STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal, 
fitness, stolní tenis. Za poplatek: tenis, půjčovna kol, 
vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Possidi Holidays Resort Suites cccc
ŘECKO  CHALKIDIKI  POSSIDI

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.possidi-holidays.gr

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ....  DRP | DRGV | DRSV | DRS 

HHH | HHi | HH | Hi

RODINNÝ POKOJ  ...............................  FRGV | FRSV 

HHIi

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 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Příjemný hotelový komplex  
obklopený zelení

  Krásná písečná pláž přímo u hotelu

  Klidná, odpočinková dovolená

NOVINKAPROMO POKOJE

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: jacuzzi, sauna, masáže

4,5TripAdvisor
542 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. 696–697

POLOHA Na klidném místě v malebné 
vesničce Possidi. Bary, restaurace, supermarket 
a autobusová zastávka jen pár minut chůze.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, možnost 
pronájmu trezoru, restaurace. Venku bazén, terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Přímo u hotelu písečnooblázková pláž 
s pozvolným vstupem do vody (u vstupu do moře 
kameny, doporučujeme boty do vody). Lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., minilednička, balkon 
nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
DRS: viz DR, prostornější. DRSSSV: viz DRS, 
boční výhled na moře. FR: viz DR, 2 oddělené 
ložnice. FRSV: viz FR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení oběda nebo programu all inclusive.
ZÁBAVA 1× týdně večerní program.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v celém areálu, 
internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, EC/MC.

Hotel Dolphin Beach ccc
ŘECKO  CHALKIDIKI  POSSIDI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, obědy a večeře formou bufetu

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (09.30–23.00 hod.)

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.dolphin-beach-hotel.com

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

HHh | HHi | HH | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................  DRS | DRSSSV 

HHHi | HHh | HHIi | HHI | Hh

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSV 

HHHHi | HHhh | HHHIi | HHHI | Hhh | HHIii | HHII | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 14 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

  Velice příjemný menší hotel 

  Možnost programu all inclusive

  V malebném typicky řeckém 
městečku Possidi

  Rodinné pokoje

DOPORUČUJEME VČASNOU REZERVACI

4,5TripAdvisor
521 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. 696–697

POLOHA Malebné městečko Nea Skioni 
s krásným přístavem, obchody, bary a restauracemi 
cca 3 km. Hotelový bus zdarma.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, 
restaurace à la carte, spa centrum, minimarket. 
Venku bazén, terasa s lehátky a slunečníky zdarma, 
osušky oproti kauci, bar u bazénu, krásná zahrada.
PLÁŽ Přímo u písečnooblázkové pláže. 
Lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor zdarma, balkon 
nebo terasa. DRMV: viz DR, výhled na hory.  
DRSV: viz DR, výhled na moře. DRS: viz DR, pohovka.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu 
zahrnující nealkoholické nápoje a kávu k večeři. 
Možnost dokoupení programu ultra all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
stolní tenis, plážový volejbal, aerobik. 
Za poplatek: tenis, vodní sporty.
ZÁBAVA Denní a večerní animační programy,  
1× týdně živá hudba.
PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, hřiště, hlídání dětí 
za poplatek, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání několik 
pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Anastasia Resort & Spa ccccc
ŘECKO  CHALKIDIKI  NEA SKIONI

PROGRAM ULTRA 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně, obědy a večeře formou bufetu

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (09.30–23.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusek

  Zmrzlina v průběhu oběda

  Minibar

  3× týdně hammam, vnitřní bazén a jacuzzi  
ve spa centru

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: vnitřní bazén, jacuzzi, sauna, 
hammam, masáže, kosmetické a relaxační 
procedury

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

HHhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ....................  DRMV | DRSV 

HHI | HH | Hi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel s kvalitními  
službami v klidné oblasti

  Krásná zahrada s olivovníky

  Doporučujeme klientům 
vyhledávajícím klidnou dovolenou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.anastasia-resort-hotel.com

4,0TripAdvisor
338 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. 696–697

POLOHA V klidné oblasti obklopený borovicovými 
lesy ve vzdálenosti cca 1,5 km od městečka 
Paliouri s několika obchody, bary a tavernami. 
Do atraktivních větších měst Pefkochori a Hanioti 
jezdí několikrát denně bezplatný hotelový autobus, 
jinak zastávka místní hromadné dopravy cca 500 m.
VYBAVENÍ 15 budov, 155 pokojů, recepce, 
restaurace, minimarket, samoobslužná 
prádelna (za poplatek), konferenční prostory. 
V zahradě 2 bazény, 2 bary, terasy na opalování 
s lehátky a slunečníky zdarma, amfiteátr.
PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 
do moře cca 600 m od hotelu příjemnou 
procházkou po chodníčku borovým lesem. Lehátka 
a slunečníky za poplatek, osušky oproti kauci.
POKOJ ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
kuchyňský kout, klimatizace, telefon, TV/sat., trezor 
za poplatek, balkon nebo terasa. AP: viz ST, obývací 
část s rozkládacím lůžkem a oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeře formou bufetu 
nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,  
různorodá cvičení a sportovní hry v rámci animačních 
programů. Za poplatek: tenis a tenisové lekce, 
potápění, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Denní a večerní animační programy  
pro děti a dospělé.
PRO DĚTI 2 dětské bazény, dětské hřiště, herna,  
2 dětské kluby, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 
přizpůsobené pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Chrousso Village cccc
ŘECKO  CHALKIDIKI  PALIOURI

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

  Oběd formou bufetu (13.00–15.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.00 hod.)

  Zmrzlina během oběda a večeře

  Snack (10.30–18.30 hod.)

  Káva, čaj a sladkosti (16.00–17.00 hod.)

  Místní nealkoholické a alkoholické nápoje 
(10.00–23.00 hod.)

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

HHh | HHi | HH

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHHHH | HHhhi | HHHh | HHHIi | HHHI | HHh | 
HHiii | HHIi | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná 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

  Rozlehlý resort v příjemném 
prostředí obklopeném přírodou

  Zázemí all inclusive hotelu  
s různorodými aktivitami

  Klidná rodinná dovolená

  Hotelový transfer  
do města zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.chrousso.gr

NOVINKA

4,0TripAdvisor
303 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. 696–697

POLOHA Nedaleko vesnice Kriopigi, která 
se nachází v srdci poloostrova Kassandra. 
Centrum střediska cca 300 m, zastávka autobusu 
přímo před hotelem, letiště cca 85 km.
VYBAVENÍ 150 pokojů, recepce, výtahy, 
lobby s TV koutkem, restaurace s venkovní 
terasou, minimarket, konferenční místnost, 
prádelna. V zahradě terasa s bazénem, jacuzzi, 
lehátka a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Pláž s hrubším pískem oceněná modrou vlajkou 
cca 800 m od hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, trezor na recepci 
za poplatek, balkon nebo terasa. DRS: viz DRX, prostornější, 
s možností přistýlky nebo pohovky. FRX: viz DRX, 
prostornější, přistýlka pro děti formou palandy nebo 
pohovky. FRS: viz DRX, prostornější, palanda pro děti.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a oběd formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, stolní tenis, 
šipky, obří šachy. Za poplatek: biliár, stolní fotbal.
ZÁBAVA Animační programy (od poloviny června 
do poloviny září), 1× týdně večerní show.
PRO DĚTI Dětská část u bazénu, hřiště, 
miniklub (4–12 let, v provozu od poloviny 
června do poloviny září v určených hodinách), 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách a na pokojích. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Kriopigi ccc
ŘECKO  CHALKIDIKI  KRIOPIGI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00-10.00h.)
  Oběd formou bufetu s teplými a studenými 
snacky (13.00–15.00 hod.)

  Odpolední káva a zákusky (16.00–17.00 hod.)
  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.)
  Místní neakoholické nápoje – limonády, džusy, 
káva, čaj (10.00–23.00 hod.)

  Místní alkoholické nápoje – pivo, víno a vybrané 
destiláty (10.00–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: sauna, masáže, léčebné 
a relaxační procedury, kadeřník (na vyžádání)

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

Hh

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

HHh | HHi | HH

RODINNÝ POKOJ  ................................... FRX | FRS 

Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 800 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 85 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V roce 2018 zrenovovaný  
příjemný hotel

  V blízkosti oblíbeného letoviska 
Kriopigi

  Rodinná dovolená

  Transfer na pláž zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kriopigibeach.gr

NOVINKA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ DE LUXE

3,5TripAdvisor
361 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. 696–697

POLOHA Přímo na klidném pobřeží letoviska 
Kalithea, centrum s obchody, bary a tavernami 
cca 300 m, noční kluby cca 1 km.
VYBAVENÍ Recepce, výtahy, bufetová restaurace, 
à la carte restaurace s mořskými plody, konferenční 
místnost, prádelna za poplatek, pokojová služba 
za poplatek. Venku bazén s terasou na slunění, lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ Krásná písečná pláž přímo u hotelu, 
lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, pantofle), 
klimatizace, telefon, TV/sat., lednička (minibar 
na vyžádání), varná konvice, láhev vody, trezor a balkon. 
DRXSV: viz DRX, výhled na moře. DRPXGV: viz DRX, 
župan, láhev vína, káva a čaj, minibar. DRPXSV: 
viz DRPXGV, výhled na moře. SUX: viz DRXSV, 
oddělená ložnice a obývací část, 2 koupelny, 
župan, láhev vína, kávovar Nespresso, minibar. 
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení brzké snídaně.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: jóga, 1× týdně 
lekce potápění v bazénu. Za poplatek: vodní sporty, 
potápění, půjčovna kol.
ZÁBAVA Večery s živou hudbou.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, hernička, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách a na pokojích. 

Hotel Ammon Zeus cccc
ŘECKO  CHALKIDIKI  KALITHEA

WELLNESS & SPA
  Zdarma: hammam, sauna, jacuzzi, malé fitness 

  Za poplatek: masáže, relaxační a léčebné 
procedury 

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............. DRPXGV | DRPXSV 

HHH | Hhi | Hh

SUITE  ............................................................. SUX 

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 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Skvělá poloha přímo na pláži 
s nádherným výhledem

  Nově moderně zrenovovaný hotel 

  Uspokojí i náročnou klientelu

  Klidná dovolená v blízkosti  
živého centra letoviska

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.ammon-zeus.gr

NOVINKA

4,5TripAdvisor
277 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. 696–697

POLOHA V klidné oblasti cca 2,5 km 
od městečka Kalithea s nákupními možnostmi, 
tavernami, bary a nočními kluby. V blízkosti hotelu 
autobusová zastávka, letiště cca 80 km.
VYBAVENÍ Dvě části hotelu s několika menšími  
budovami oddělené silnicí (propojené privátním 
podchodem), 255 pokojů. V každé části hlavní 
budova s recepcí a výtahem, bufetová restaurace 
a bar. À la carte restaurace u pláže, samoobslužná 
restaurace nabízející snacky během dne v horní 
části, konferenční místnost, spa centrum, 
minimarket, butik. V zahradě celkem 8 bazénů 
s mořskou vodou, terasy s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci, 3 bary u bazénů.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, 
vzdálenost záleží na přesné lokaci ubytování. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župan a pantofle), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, 
minilednička, set na přípravu kávy a čaje, při příjezdu 
ovoce, voda a víno na pokoji, balkon nebo terasa. 
DRPV: viz DRP, výhled na bazén. DRSV: viz DRP, výhled 
na moře. JSPV: viz DRPV, 2 koupelny, oddělená ložnice 
a obývací část. JSSV: viz JSPV, výhled na moře. 
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
U večeře je požadováno formální oblečení.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, volejbal,  
aerobik, jóga. Za poplatek: tenis, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.  
Večer živá hudba.
PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, EC/MC, Diners Club.

Hotel Aegean Melathron Thalasso & Spa ccccc
ŘECKO  CHALKIDIKI  KALITHEA

WELLNESS & SPA
 Zdarma: sauna, pára, jacuzzi, vnitřní bazén 

  Za poplatek: masáže, řada léčebných 
a relaxačních procedur 

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.aegeanstar.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ............. DRP | DRPV | DRSV 

HH

JUNIOR SUITE  ....................................  JSPV | JSSV 

HHh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel s kvalitními službami

  Ubytování v menších budovách 
zasazených do krásné zahrady

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. 696–697

4,0TripAdvisor
489 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. 696–697

POLOHA Přímo na pláži cca 2 km 
od městečka Kalithea, 80 km od Soluně. 
Nejbližší kavárny, bary a obchody cca 15 minut 
chůze. U hotelu autobusová zastávka.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar, kavárna, taverna à la carte na pláži, konferenční 
místnost, obchod se suvenýry, minimarket. 
Venku velký bazén, terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, bar u bazénu, krásná zahrada, letní kino.
PLÁŽ Písečná pláž 50 m od hotelu, 
lehátka a slunečníky v rámci programu 
all inclusive zdarma. Bar na pláži.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, 
minilednička, balkon. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
JS: viz DR, oddělená ložnice v patře a obývací část.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: volejbal, stolní 
tenis, vnitřní bazén. Za poplatek: tenis, vodní sporty 
na pláži, potápěčské centrum, sauna, masáže.
ZÁBAVA Denní a večerní animační programy,  
noční klub, hrací automaty.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub, hlídání dětí 
za poplatek, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, AMEX, EC/MC.

Hotel Athos Palace cccc
ŘECKO  CHALKIDIKI  KALITHEA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, obědy a večeře formou bufetu

  Lehký snack (10.30–22.00 hod.)

  Káva, čaj a zákusek (16.30–17.30 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.30–24.00 hod.)

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.athospalace.com

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

HHH | HHIi | HHi | HH

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

HHII | HHi | Hh

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 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Velký plavecký bazén

  Kvalitní služby a program  
all inclusive

  Starší hotel umístěný v krásném 
prostředí plném zeleně
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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. 696–697

3,5TripAdvisor
681 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. 696–697

POLOHA Přímo na pláži cca 2 km 
od městečka Kalithea, 80 km od Soluně. 
Nejbližší kavárny, bary a obchody cca 15 minut 
chůze. U hotelu autobusová zastávka.
VYBAVENÍ 485 pokojů, vstupní hala s recepcí,  
výtahy, TV místnost, restaurace, bar, taverna  
à la carte na pláži, konferenční místnost, kadeřnictví, 
salon krásy, minimarket, obchod se suvenýry 
a šperky. Venku bazén, terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, bar u bazénu, krásná zahrada, letní kino.
PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře přímo u hotelu. Lehátka 
a slunečníky za poplatek. Bar na pláži.
POKOJ DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, trezor 
za poplatek, balkon, boční výhled na moře.  
SUR: viz DRSS, oddělená ložnice a obývací pokoj.  
BG: viz DRSS, prostornější, vybavený kuchyňský kout,  
ve vedlejších nižších budovách.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: volejbal, 
vnitřní bazén. Za poplatek: tenis, sauna, 
masáže, vodní sporty, potápěčské centrum.
ZÁBAVA Denní a večerní animační 
programy, noční klub, hrací automaty.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY AMEX, EC/MC, VISA.

Hotel Pallini Beach cccc
ŘECKO  CHALKIDIKI  KALITHEA

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.pallini-beach.gr

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

HHH | HHi | HH

SUITE  ............................................................  SUR 

HHHH | HHhi | HHH | HHii | HHi | HH

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

HHH | HHii | HHi | HH

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 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nejen rodiny s dětmi ocení ideální 
polohu u krásné písečné pláže

  Starší hotel s širokou nabídkou 
služeb a aktivit

  Možnost ubytování v hlavní  
budově nebo v bungalovech  
v krásné zahradě
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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. 696–697

3,5TripAdvisor
687 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. 696–697

POLOHA V klidné oblasti cca 500 m od vesničky 
Kalives s několika obchody, bary a restauracemi. 
Gerakini cca 7 km, Thessaloniki cca 75 km.
VYBAVENÍ 286 pokojů, recepce, hlavní bufetová 
restaurace, 2 à la carte restaurace, 5 barů, vnitřní 
vyhřívaný bazén, butik, minimarket, bankomat, 
konferenční místnost, prádelna za poplatek. Venku 
4 bazény, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž pouze přes promenádu, 
lehátka a slunečníky zdarma, gazebo za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župany, 
pantofle), pohovka, klimatizace, TV/sat., lednička, 
set na přípravu kávy a čaje, trezor, telefon, balkon 
nebo terasa, velikost pokoje 30 m2. DRSV: viz DR, 
výhled na moře. FR: viz DR, prostornější (40 m2), 
2 ložnice oddělené posuvnými dveřmi (v druhé 
ložnici 2 samostatná lůžka nebo palanda, TV/sat.). 
SU: viz DR, prostornější (57 m2), ložnice a obývací 
část oddělená posuvnými dveřmi (v obývací části 
rozkládací dvoulůžková pohovka a rozkládací křeslo).
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, stolní tenis, 
fitness, basketbal, volejbal, sportovní aktivity v rámci 
denních animačních programů. Za poplatek: osvětlení 
tenisových kurtů, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Denní animační programy pro děti a dospělé 
(6× týdně). Večerní show a živá hudba (několikrát týdně).
PRO DĚTI Dětské hřiště, dětský bazén 
s atrakcemi, brouzdaliště, dětský klub 
(4–12 let), dětská postýlka zdarma.
PRO HANDICAPOVANÉ Bezbariérový areál,  
několik pokojů přizpůsobených pro handicapované 
klienty (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v rámci celého hotelu. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Blue Lagoon Princess ccccc
ŘECKO  CHALKIDIKI  KALIVES

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně (07.00–10.30 hod.),  
obědy (12.00–15.00 hod.)  
a večeře (18.30–22.00 hod.) 
formou bufetu 

  Pozdní kontinentální snídaně (10.30–11.00 hod.)

  Snack během dne v Plaza Food 
(palačinky, vafle, zmrzlina, sendviče...)

  1× týdně možnost večeře v každé à la carte 
restauraci (nutná rezervace)

  Místní a vybrané zahraniční nealkoholické 
a alkoholické nápoje (09.00–24.00 hod.), nápoje 
v lobby baru (00.00–02.00 hod. za poplatek)

WELLNESS & SPA
  Zdarma: fitness, pára, sauna 

  Za poplatek: léčebné procedury,  
kosmetický salon 

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

HHh | HHi | HH

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

HHHI | HHh | Hhii | Hhi | Hh

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

HHHII | HHHI | HHh | Hhiii | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  All inclusive resort vhodný 
především pro rodiny s dětmi

  Kvalitní služby řetězce Blue Lagoon

  Sportovní a zábavní aktivity

  U dlouhé písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bluelagoongroup.com

NOVINKA

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Transfer z letiště: cca 75 minut

Dítě: zcela zdarma
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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. 696–697

4,5TripAdvisor
870 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. 696–697

POLOHA V příjemné, rozlehlé zahradě v městečku 
Gerakini, v okolí několik restaurací, obchodů, 
supermarket. Větší nabídka služeb a zábavy v cca 
15 km vzdáleném hlavním městě regionu Polygyros.
VYBAVENÍ 291 pokojů, recepce s lobby, hlavní 
bufetová restaurace, 4 à la carte restaurace (asijská, 
italská, francouzská, řecká), 6 barů, bankomat. V zahradě 
vyhřívaný bazén, vyhřívaný bazén se swim-up barem, 
lehátka a slunečníky zdarma, zóny pouze pro dospělé.
PLÁŽ Privátní 450 m dlouhá písečná 
pláž se nachází přímo u hotelu. Lehátka, 
slunečníky a plážový servis zdarma.
POKOJ DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,  
pantofle, župan), klimatizace, trezor, minibar (denně 
doplňovaný), set na přípravu čaje a kávy (Nespresso), 
smart TV. DRPSV: viz DRP, výhled na moře.  
DRS: viz DRP, prostornější, balkon nebo terasa.  
DRSSV: viz DRS, výhled na moře. BG: viz DRP,  
balkon nebo terasa s výhledem do zahrady.  
JS: viz DRP, prostornější, obývací prostor s rozkládací 
pohovkou, balkon s výhledem na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: různorodá 
cvičení (jóga, zumba, aerobik apod.), vodní pólo, 
basketbal, plážový volejbal, badminton, tenis včetně 
vybavení, stolní tenis, šipky, boccia, taneční lekce, 
horská kola, nemotorizované vodní sporty na pláži 
a úvodní lekce potápění v bazénu. Za poplatek: 
fotbalová akademie, lekce tenisu, lekce plachtění, 
motorizované vodní sporty, potápění.
ZÁBAVA Denní a večerní animační 
programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI 2 dětské bazény, brouzdaliště, dětské 
hřiště, klub pro děti (4–11 let) a v hlavní sezoně 
i pro mládež (12–17 let, nutná rezervace), hlídání 
dětí za poplatek (na vyžádání), dětské menu 
v restauracích, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Bezbariérový 
areál, na vyžádání pokoje přizpůsobené 
pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v rámci celého areálu.

Hotel Ikos Olivia ccccc
ŘECKO  CHALKIDIKI  GERAKINI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRP | DRPSV 

HH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRS | DRSSV 

HHh | HHi | HH

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

HH

JUNIOR SUITE  ........................................ FR | FRSV 

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 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní resort v malém  
malebném letovisku

  Kvalitní servis pro náročné klienty

  Vynikající kuchyně tvořená dle 
michelinských standardů

  Různorodé aktivity pro děti i dospělé

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.ikosresorts.com

NOVINKAPROMO POKOJE

PROGRAM ULTRA 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.30–11.00 hod.)

  Dopolední snack (11.30–12.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Odpolední snack (15.30–18.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Možnost večeře v à la carte restauracích 
(nutná rezervace)

  Možnost večeře ve vybraných restauracích  
mimo areál hotelu (nutná rezervace)

  Místní i mezinárodní alkoholické a nealkoholické 
nápoje, koktejly, káva, čaj (10.00–02.00 hod.)

WELLNESS & SPA
 Ikos Spa (pouze od 16 let)

  Zdarma: fitness, vyhřívaný vnitřní bazén 
s venkovní částí a jacuzzi, pára, sauna 

  Za poplatek: kosmetika, kadeřník, masáže, 
relaxační a léčebné procedury 
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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. 696–697

5,0TripAdvisor
2 414 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. 696–697

POLOHA V krásné zahradě obklopené pinovými 
a olivovými háji na okraji vesničky Psakoudia, 
ve které se nachází několik taveren a obchodů, 
autobusová zastávka cca 200 m od hotelu.
VYBAVENÍ 11 budov, 155 pokojů, recepce, 
restaurace. Venku bazén, terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, snack bar.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž lemovaná stromy cca 
150 m od hotelu, lehátka a slunečníky oproti konzumaci 
v některém z plážových barů nebo taverně.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., minilednička, trezor, balkon 
nebo terasa. FR: viz DR, palanda pro 2 děti.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: různorodá 
cvičení v rámci hotelových animací. 
Za poplatek: vodní sporty, půjčovna kol.
ZÁBAVA Hotel má vlastní animační tým 
zajišťující cizojazyčné denní a večerní programy.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, dětský klub (3–12 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v baru u bazénu.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Philoxenia cccc
ŘECKO  CHALKIDIKI  PSAKOUDIA

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

HHh | HHi | HH

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

HHii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 85 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nedávno zrenovovaný hotelový 
areál

  Klidné prostředí borového lesa

  Odpočinková dovolená na pláži  
pro celou rodinu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.philoxenianet.gr

NOVINKA

4,0TripAdvisor
28 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. 696–697

POLOHA V menší poklidné vesničce 
Metamorfosi, v blízkosti supermaket, několik 
obchodů, barů a restaurací. Zastávka autobusu 
cca 300 m, větší městečko Nikiti cca 7 km.
VYBAVENÍ Dvě hotelové části oddělené místní 
komunikací a spojené lávkou lávkou, 290 pokojů, 
recepce, TV místnost. V areálu 2 bazény, terasy 
na opalování, lehátka a slunečníky zdarma, 
osušky za poplatek, 2 bary, restaurace.
PLÁŽ Písečná pláž cca 70 m, lehátka 
a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, lednička, TV/sat., trezor, balkon nebo terasa. 
DRS: viz DR, prostornější (22–25 m2). DRSPV: viz DRS, 
výhled na bazén. FR: viz DRS, prostornější (28 m2).
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou 
bufetu (možno vyměnit večeři za oběd). 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
ZÁBAVA Hotel má během hlavní sezony vlastní 
animační tým pořádající sportovní a zábavní aktivity.
PRO DĚTI 2 dětské bazény, hřiště, animace, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celé budově,  
internetový koutek. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC. 

Hotel Simeon ccc
ŘECKO  CHALKIDIKI  METAMORFOSI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Dopolední snack (11.00–12.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky  
(17.00–18.00 hod.)

  Vybrané místní nealkoholické a alkoholické 
nápoje (10.30–22.00 hod.)

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

HH | HI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRS | DRSPV 

HHh | HHi | HH

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

HHHI | HHh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 70 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Čerstvě zrenovovaný hotel

  Příjemné, moderní prostředí 

  V malém poklidném letovisku 
v blízkosti pláže

  Vhodné pro páry i rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotel-simeon.gr

NOVINKA

4,0TripAdvisor
119 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. 696–697

POLOHA V příjemné zahradě obklopené 
piniovými háji, cca 1,5 km od vesničky 
Metamorfosi s obchody, bary a tavernami.
VYBAVENÍ 14 bungalovů a 178 pokojů, recepce, 
restaurace, bar, snack bar, minimarket, obchod se 
suvenýry. V zahradě bazén s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ Přímo na krásné písečné pláži oceněné modrou 
vlajkou, lehátka a slunečníky za poplatek, bar na pláži.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, lednička, TV/sat., telefon, trezor, balkon 
nebo terasa, velikost 18–21 m2. DRS: viz DR, 
prostornější (25–28 m2). DRX: viz DR, prostornější 
(28–30 m2), moderně zařízené, set na přípravu  
kávy a čaje. FR: viz DR, prostornější (28–30 m2).  
FRX: viz DR, prostornější (30–35 m2), moderně zařízené.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
ZÁBAVA 6× týdně animační programy 
pro děti i dospělé.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Blue Dolphin cccc
ŘECKO  CHALKIDIKI  METAMORFOSI

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: sauna, jacuzzi, turecké lázně, 
kosmetické centrum, masáže a léčebné 
procedury

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

HH | HII

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ......................... DRS | DRX 

HHh | HHi | HH

RODINNÝ POKOJ  ....................................  FR | FRX 

HHHI | HHH | HHii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V klidné oblasti uprostřed zeleně

  Nově postavená část s pokoji  
de luxe

  Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bluedolphinhotel.eu

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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ DE LUXE

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

4,5TripAdvisor
515 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. 696–697

POLOHA Velký hotelový areál situovaný v zahradě 
uprostřed zeleně. U hotelu autobusová zastávka veřejné 
dopravy nebo možnost využít za poplatek hotelový 
shuttle bus do tradiční vesničky Nikiti (cca 9 km) 
nebo většího města Neos Marmaras (cca 11 km).
VYBAVENÍ 175 pokojů, 6 budov, recepce, bufetová 
restaurace, à la carte restaurace, minimarket, 
vnitřní vyhřívaný bazén, herní místnost, konferenční 
místnost, prádelna za poplatek. V zahradě 
3 bazény, lehátka a slunečníky zdarma, 3 bary.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž ve vzdálenosti 
cca 80 m, přístupná podchodem pod místní 
komunikací, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan, 
pantofle), klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička,  
set na přípravu kávy a čaje, trezor, balkon nebo 
terasa. DRS: viz DR, prostornější, s rozkládací  
pohovkou. FR: viz DR, 2 oddělené ložnice. 
SU: viz DR, obývací část a oddělená ložnice. 
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness. 
Za poplatek: tenisové kurty, minigolf, biliár, 
bowling, vodní sporty na pláži, horská kola.
ZÁBAVA 3× týdně tematické večery 
a společenské aktivity.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, dětský klub, 
animační programy pro děti, hlídání dětí za poplatek, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v rámci celého areálu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Acrotel Athena Pallas ccccc
ŘECKO  CHALKIDIKI  ELIA NIKITI

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: sauna, solárium, pára, hammam, 
masáže, kosmetické a léčebné procedury

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

HH

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

HHhi | HHh | HHII | HHI | HH

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

HHHHI | HHHH | HHhii | HHhi | HHh | 
Hhiii | Hhii | Hhi | Hh

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

HHHI | HHh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 80 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Zázemí kvalitního hotelového 
resortu 

  Klidná lokalita uprostřed přírody

  Rodinná dovolená

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.acrotel.gr/hotel/athena-pallas

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. 696–697

4,5TripAdvisor
1 312 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. 696–697

POLOHA Příjemný menší hotel situovaný v zahradě 
uprostřed zeleně v klidné oblasti přímo u pláže. 
U hotelu autobusová zastávka. Tradiční vesnička Nikiti 
cca 9 km, větší město Neos Marmaras cca 11 km.
VYBAVENÍ 80 pokojů, 8 budov, recepce, lobby 
s TV koutkem, restaurace. V zahradě bazén, 
lehátka a slunečníky zdarma, snack bar.
PLÁŽ Písečná pláž s oblázky a pozvolným vstupem 
do moře ve vzdálenosti cca 80 m, přístupná přes 
místní komunikaci, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička, set 
na přípravu kávy a čaje, trezor, balkon nebo terasa. 
DRS: viz DR, prostornější. FR: viz DR, oddělená ložnice. 
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.  
Možnost dokoupení programu light all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,  
basketbal. Za poplatek: vodní sporty na pláži, 
horská kola.
ZÁBAVA 3× týdně tematické večery 
a společenské aktivity.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, 
dětská postýlka zdarma v rámci light all 
inclusive, jinak za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v rámci celého areálu.  
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Acrotel Elea Village ccc
ŘECKO  CHALKIDIKI  ELIA NIKITI

PROGRAM LIGHT 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu, káva,  
voda (07.30–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (13.00–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.)

  Odpolední snack – salát, jogurt, sušenky, 
zákusky, zmrzlina (13.00–18.00 hod.)

  Nealkoholické nápoje, pivo, víno, ouzo, koňak, 
káva, čaj (10.00–22.00 hod.)

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

HHi | HH

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

HHhi | HHh | HHII | HHI | Hh

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

HHHI | HHh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 80 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený menší hotel s přátelskou 
atmosférou

  Klidná rodinná dovolená

  Čisté, jednoduché ubytování

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.acrotel.gr/hotel/elea-village

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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

RODINNÝ POKOJ

4,5TripAdvisor
512 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. 696–697

POLOHA Příjemný menší hotel situovaný v zahradě 
uprostřed zeleně v klidné oblasti přímo u pláže. 
U hotelu autobusová zastávka. Tradiční vesnička Nikiti 
cca 9 km, větší město Neos Marmaras cca 11 km.
VYBAVENÍ 35 pokojů, recepce, lobby 
s TV koutkem, restaurace. V zahradě bazén, 
lehátka a slunečníky zdarma, snack bar.
PLÁŽ Písečná pláž Elia přístupná přímo ze 
zahrady hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička,  
set na přípravu kávy a čaje, trezor  
a balkon, výhled do zahrady, přistýlka formou 
rozkládacího lůžka. DRSV: viz DRGV, výhled 
na moře. DRSGV: viz DRGV, prostornější, 3 pevná 
lůžka. DRSSV: viz DRGV, výhled na moře.  
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: vodní sporty 
na pláži, horská kola.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětská postýlka 
za poplatek (na vyžádání). 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v rámci celého areálu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Acrotel Lily Ann Beach ccc
ŘECKO  CHALKIDIKI  ELIA NIKITI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRGV | DRSV 

HHi | HH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................  DRSGV | DRSSV 

HHHI | HHh | HHii | HHi | HH

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 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Odpočinek a koupání na krásné 
pláži v klidné lokalitě

  Oblíbený menší hotel s příjemnou 
atmosférou 

  Doporučujeme včasnou rezervaci

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.acrotel.gr/hotel/lily-ann-beach

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. 696–697

4,5TripAdvisor
61 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. 696–697

POLOHA Součást rozlehlého přímořského 
resortu složeného ze dvou hotelů a několika 
privátních vil u přístavu Porto Carras v blízkosti 
městečka Neos Marmaras (do jeho centra 
cca 3 km). Letiště cca 110 km.
VYBAVENÍ 479 pokojů, recepce, 6 restaurací, 
6 barů, minimarket, obchody, prádelna, 
konferenční centrum, business centrum, přístav, 
heliport, vinařství. Venku 2 bazény, bar u bazénu, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž v délce 9 km, oceněná 
modrou vlajkou, přímo u hotelu, lehátka 
a slunečníky zdarma, plážový bar.
POKOJ DRGO: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,  
pantofle, župan na vyžádání), pohovka, klimatizace, 
TV/sat., rádio, telefon, trezor, minibar, varná konvice 
(na vyžádání), 24hodinová pokojová služba, balkon,  
výhled na golfové hřiště, velikost 32–36 m2. 
DRSV: viz DRGO, výhled na moře nebo přístav. 
FRGO: viz DRGO, posuvné dveře oddělující obývací 
část. FRSV: viz FRGO, výhled na moře nebo přístav. 
STRAVOVÁNÍ Snídaně, možnost dokoupení 
večeře nebo plné penze (vše formou bufetu) 
s konceptem „Dine around“ umožňujícím čerpat 
oběd či večeři v restauracích v rámci celého areálu 
nebo v určených restauracích v okolí formou 
servírovaného menu nebo à la carte za příplatek.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, 
aerobik, aquaaerobik, vodní pólo, basketbal, 
plážový volejbal, šipky, fotbal, stolní tenis, fitness. 
Za poplatek: 18jamkové golfové hřiště, golfová 
akademie, tenisová akademie, jízda na koni, vodní 
sporty, potápění, lekce plachtění, půjčovna kol, bowling.
ZÁBAVA Denní animace, večerní programy,  
letní kino, kasino.

PRO DĚTI Dětský bazén, skluzavky, dětský klub, 
2 hřiště, denní animace, herna, hlídání dětí 
za poplatek, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 
přizpůsobené pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v rámci celého areálu. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Porto Carras Meliton ccccc
ŘECKO  CHALKIDIKI  PORTO CARRAS

WELLNESS & SPA
  Thalassotherapy & Spa centrum o velikosti 
4 700 m2, vstup od 16 let

  Zdarma: vyhřívaný vnitřní bazén s mořskou 
vodou, jacuzzi, sauna, hammam, 2 fitness centra

  Za poplatek: thalassotherapy bazén, bazén 
s vysoce koncentrovanou mořskou vodou, 
hydromasážní vany, kadeřnický salon, 
kosmetické a léčebné procedury 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRGO | DRSV 

HHh | HHi | HH | HI

RODINNÝ POKOJ  ............................... FRGO | FRSV 

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 140 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Rozlehlý resort s přístavem 
a golfovým hřištěm

  Kvalitní služby pro náročné klienty

  Velice výhodné slevy  
za včasný nákup

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.portocarras.com

NOVINKA

4,5TripAdvisor
2 053 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. 696–697

POLOHA Součást rozlehlého přímořského resortu 
složeného ze dvou hotelů a několika privátních vil 
u přístavu Porto Carras v blízkosti městečka Neos 
Marmaras (do jeho centra cca 3 km). Letiště cca 110 km.
VYBAVENÍ 479 pokojů, recepce, 6 restaurací, 
6 barů, minimarket, obchody, prádelna, 
konferenční centrum, business centrum, přístav, 
heliport, vinařství. Venku 2 bazény, bar u bazénu, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž v délce 9 km, oceněná modrou 
vlajkou, přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma, 
plážový bar.
POKOJ DRSGO: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
pantofle, župan na vyžádání), klimatizace, TV/sat., rádio, 
telefon, trezor, minibar, varná konvice (na vyžádání), 
pokojová služba mimo noční hodiny, balkon, výhled 
na golfové hřiště. DRSSSV: viz DRSGO, boční výhled 
na moře. DRSV: viz DRSGO, výhled na moře nebo 
přístav. FRGO: viz DRSGO, prostornější, s obývací částí 
(v některých pokojích je oddělena posuvnou stěnou).
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, 
aerobik, aquaaerobik, vodní pólo, basketbal, 
plážový volejbal, šipky, fotbal, stolní tenis, fitness. 
Za poplatek: 18jamkové golfové hřiště, golfová 
akademie, tenisová akademie, jízda na koni, vodní 
sporty, potápění, lekce plachtění, půjčovna kol, bowling.
ZÁBAVA Denní animace, večerní programy, 
letní kino, kasino.
PRO DĚTI Dětský bazén, skluzavky, dětský klub, 
2 hřiště, denní animace, herna, hlídání dětí 
za poplatek, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 
přizpůsobené pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v rámci celého areálu. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Porto Carras Sithonia ccccc
ŘECKO  CHALKIDIKI  PORTO CARRAS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Dopolední a odpolední snack (sendviče, dezerty), 
káva a čaj

  Noční snack (23.00–24.00 hod.)

  Nealkoholické a alkholické nápoje místní výroby 
(11.00–24.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Thalassotherapy & Spa centrum o velikosti 
4 700 m2, vstup od 16 let

  Zdarma: vyhřívaný vnitřní bazén s mořskou 
vodou, jacuzzi, sauna, hammam, 2 fitness centra 

  Za poplatek: thalassotherapy bazén, bazén 
s vysoce koncentrovanou mořskou vodou,  
hydromasážní vany, kadeřnický salon, 
kosmetické a léčebné procedury 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....  DRSGO | DRSSSV | DRSV 

HHh | HHi | HH | HI

RODINNÝ POKOJ  ......................................... FRGO 

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 140 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Rozlehlý resort s přístavem 
a golfovým hřištěm

  Kvalitní služby pro náročné klienty

  Velice výhodné slevy  
za včasný nákup

  Program all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.portocarras.com

NOVINKA

4,0TripAdvisor
1 271 hodnotících
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Dovolená na Kypru nadchne i ty nejnáročnější. 
Kromě slunce, nádherných pláží a moře zde 
naleznete i velmi zachovalé historické památky 
a města, která stojí za to navštívit. Kyperské pláže 
se dají označit slovem excelentní, jelikož poskytují 
turistům opravdový komfort v podobě slunečníků, 
lehátek, vodních sportů a dalších atrakcí. Pokud se 
rozhodnete pro zájezd na Kypr, buďte si jisti, že se 
sem budete znovu a rádi vracet.

CHARAKTERISTIKA
Kypr je největším ostrovem ve východním Středomoří a leží jižně od Turecka. Ostrov byl dlouho 
křižovatkou mezi Evropou, Asií a Afrikou a jsou zde patrné stopy jednotlivých civilizací – římské 
amfiteátry a vily, byzantské kostely a kláštery, křižácké hrady a prehistorická sídliště. 
Hlavními hospodářskými činnostmi jsou cestovní ruch, vývoz oděvního a řemeslného 
zboží a námořní doprava. K tradičním řemeslům patří výšivka, výroba keramiky a mědě-
ných výrobků. Od roku 1974, kdy došlo k obsazení severní části ostrova Tureckem, je 
severní turecká komunita oddělena od jižní řecké části takzvanou Zelenou linií. Kypr je 
známý jako ostrov Afrodity, bohyně lásky a krásy, která se zde podle pověsti narodila.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Larnaca je nejstarší obydlené město na ostrově. Vzniklo ve 13. století př. n. l. a dnes se zde 
nachází mnoho luxusních hotelů a hotelových apartmá. Jedná se o moderní město s charak-
teristickou palmovou promenádou u moře. Můžete zde navštívit mnoho historických památek. 
Mezi nejznámější patří kostel sv. Lazara na místě kostela s hrobkou sv. Lazara. Oby-
vatelům se kdysi zdál kostel příliš malý, a tak se ho rozhodli zbourat. Kolem roku 900 
pak postavili kostel, který nás ještě dnes ohromí. V 17. století prošel rekonstrukcí, ale 
zachoval si svou architektonickou podobu.
Oblíbenou turistickou zastávkou je Petra tou Romiou neboli Řekova skála. Bohyně krásy 

Afrodita se prý zrodila u zdejších břehů z mořské pěny. Každoročně se zde podle pověsti 
vynořovala z přílivu nejen očištěná, ale ještě krásnější a znovu panenská. Pověst je nato-
lik silná a přesvědčivá, a touha po kráse se u žen za celá tisíciletí nezměnila, že snad 
každá turistka k Řekově skále zamíří a vykoupáním ve zdejších vodách se snaží nalézt 
Afroditinu krásu.

PRAKTICKÉ TIPY
Kypr je proslulý svými lázněmi, které mají velmi vysoký standard služeb. Luxusní wellness 
centra jsou situována do nejlepších hotelů ostrova s krásnými a uklidňujícími výhledy. 
Léčebné balíčky se specializují na omlazení a duševní relaxaci. Procedury se skládají 
z bahenních a řasových zábalů, aromaterapie, reflexologie, přírodní terapie a kosme-
tické péče. Vyhledávanou procedurou je zábal z trachany. Pokud ochutnáte kyperskou 
kuchyni, může vám připomenout řecká, orientální, italská i britská jídla. Na jídelních líst-
cích narazíte především na musaku, nákyp z mletého masa, zeleniny a brambor, sou-
vlaki, špíz z vepřového masa, dolmades, sekané maso s rýží zabalené do vinného listu, 
jogurtovou omáčku tzatziki s okurkou, česnekem a mátou, nebo hummus, omáčku ze 
zeleného hrášku, olivového oleje, česneku a petržele.

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)
Malí i velcí návštěvníci Kypru určitě uvítají výlet do některého z aquaparků. Waterworld 
Waterpark se nachází na východním cípu Kypru u turistického městečka Ayia Napa a je 
považován za největší zařízení svého druhu na ostrově. V Limassolu můžete navštívit 
ráj vodních skluzavek ve Fasouri Watermania Waterparku. Na západním cípu Kypru se 
nachází čtvrté největší město Paphos, kde naleznete vodní park Afrodite Waterpark.

Krásný ostrov bohyně Afrodity

TO NEJLEPŠÍ Z KYPRU

 Antické památky doslova na každém kroku

 Nádherné písečné pláže a slunečné teplé počasí

 Sportovní zázemí pro cyklistiku, turistiku, golf i potápění
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NIKÓSIENIKÓSIE

Limassol

Larnaca

Ayia Napa

Protaras

Paphos

K Y P R

S T Ř E D O Z E M N Í  M O Ř E

0 100 km

MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 28 31 34 35 32 28

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 21 24 27 28 27 25

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

APHRODITE HILLS  18jamkové golfové hřiště. V areálu se nachází škola, 
kde si můžete zaplatit výuku. Na hřišti se koná řada turnajů. AFRODITINA 
TŮŇKA  Skála Pietro tou Romiou, kde se podle legendy měla z pěny zrodit 
Afrodita. Pod skalním převisem je malá tůňka s úžasně čistou vodou. Kdo podle 
legendy do této lázně vstoupí, zůstane věčně mladý. MYS GRECO  Jedná se 
o přírodní rezervaci, tzv. Modré okno, poblíž Ayia Napy. PAPHOS  V této oblasti 
najdete nejvíce historických míst z celého Kypru. Nachází se zde např. známé 
řeckorománské divadlo, paphoské mozaiky, Odeon, Dionýsův dům, královské 
hroby. NIKÓSIE  Hlavní město, které je jako poslední město v Evropě rozdělené 
na tureckou a kyperskou část. Za návštěvu stojí např. Kyperské muzeum, Staré 
město, Famagustská brána, Arcibiskupský palác. FAMAGUSTA  Místo s mnoha 
historicky zajímavými památkami v severní turecké části, tzv. město duchů.

K
yp
r
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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. 696–697

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 okruh po hlavních 
památkách Kypru vás 
povede po jižním pobřeží 
do městečka Paphos, kde se 
dochovalo mnoho antických 
památek, které jsou pod 
ochranou UNESCO

Tento výlet se koná s výkladem v českém 
nebo slovenském jazyce. Na programu je 
návštěva vinařských závodů v Limassolu 

s ochutnávkou vína, antické město 
Kurium s překrásným divadlem a mozai-
kami ve vile Eustolia. V Paphosu navštívíte 
archeologický park s mozaikami a sloup 
apoštola Pavla u kostela sv. Kyriaki. Zbude 
čas i na procházku malebným přístavem. 
Cesta zpět povede přes místo zrození 
Afrodity u Řekovy skály.

Kypr, to jsou horské vesničky, starobylé památky, pohoří plná vegetace i pláže se zlatým pískem. Jedním 
z nejzajímavějších výletů je okruh po jižním pobřeží ostrova. Během jediného dne uvidíte ty nejznámější 
antické památky. Máte-li rádi hory, pak vás potěší návštěva malebných horských vesniček. Pro ty, kdo chtějí 
poznat celý ostrov, nabízíme výlet do severní části ostrova.

  Tento výlet vás zavede 
do nádherné vegetace 
a tradičních horských 
vesniček

Celodenní výlet pohořím Troodos, které si 
uchovává nádhernou vegetaci a tradice 
v horských vesnicích. Navštívíte jednu 
z nich – Laniu, která je známá výrobou 

dezertního vína Commandaria. Cesta 
pokračuje dále do nejbohatšího kláš-
tera na Kypru – Kykkosu. Zastavíte se 
i na místě, kde je hrobka prvního prezi-
denta Kyperské republiky – arcibiskupa 
Makaria III. Dlouhé kalhoty, dlouhé sukně 
a skrytá ramena jsou pro vstup do kláš-
tera nezbytné!

  Výlet do severní, Tureckem 
okupované části

Půldenní výlet nenáročnou formou za 
demarkační linii. Uvidíte „město duchů“ 
Varoša, staré město Famagusta včetně 

městských hradeb. Cesta dále pokračuje 
k antickým vykopávkám Salamis s mož-
nou prohlídkou. Bude čas i na koupání 
a oběd. Na závěr navštívíte kostel Sv. Bar-
nabaše s původní hrobkou.

  Poznejte hlavní město

Cesta vede přes hlavní město Nicosii, 
kde navštívíte katedrálu sv. Jana, pro-
jdete starým městem a pokračujete 
přes demarkační linii do přístavu Kyrenia 

s křižáckou pevností ukrývající vrak lodi ze 
4. st. př. n. l. Zde budete mít volný čas 
na procházku. Dále pojedete do pohoří 
Pentadaktylos s prohlídkou opatství 
Bellapais.

Hlavní město Nikósie, sever ostrova od 70 €

Famagusta, Salamis od 65 €

Pohoří Troodos, klášter Kykkos od 50 €

Paphos, okruh po jižním pobřeží od 1 500 Kč
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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. 696–697

Rušné přístavní město na jižním pobřeží ostrova patří mezi nejstarší kyperská města. 
Rozprostírá se podél palmové promenády s veřejnými plážemi, mnoha bary, kavárnami 
a tavernami, které každou noc zaplní žízniví návštěvníci i místní obyvatelé. Je zde mnoho 
pozoruhodných historických památek, které svědčí o dlouhé a rušné historii země. V Lar-
nace jsou také dobré možnosti pro výhodné nákupy.

1   Hotel Lordos Beach cccc str. 638
2   Hotel Palm Beach ccccd str. 636
3   Hotel Crown Resort Henipa ccc str. 635
4   Hotel Sveltos ccc str. 640

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště cca 20 minut

3
2

Larnaca

Patří k vyhledávaným místům pro své krásné pláže, stejně jako oblast Ayia Napa. Je to 
ráj pro milovníky vodních sportů, především windsurfingu a potápění, a to díky křišťálově 
čisté vodě. Protaras se pyšní jednou z nejkrásnějších pláží Fig Tree Bay. Naleznete zde 
řadu obchodů, restaurací, barů a diskoték. Na předměstí je vršek s kostelem Ayios Ilias. 
Z tohoto místa je úžasný výhled na město a okolní krajinu.

1   Hotel Blue Ivy cccc str. 660 
2   Hotel Kapetanios Bay ccc str. 659 
3   Hotel Constantinos The Great ccccc str. 661 
4   Hotel Sunrise Pearl Resort & Spa ccccc str. 662 
5   Hotel Sunrise Beach cccc str. 670 
6   Hotel Funtazie klub Cavo Maris cccc str. 666 

Doba transferu z letiště cca 65 minut

Protaras

 Pláž  Centrum turistického ruchu  
  Obchodní středisko  Přístav  Bus

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

4

Paralimni leží severně od Protarasu. Také zdejší pláže jsou vyhledávané milovníky 
vodních sportů. 

1   Hotel Crystal Springs cccc str. 668 
2   Hotel Louis Althea Beach cccc str. 664 
3   Hotel Funtazie klub Anastasia cccc str. 672 

Paralimni

Doba transferu z letiště cca 65 minut

6

2
3

4

5

3

2

1

1

1
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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. 696–697

Patří k nejvyhledávanějším letoviskům na ostrově díky svým překrásným plážím s křiš-
ťálově čistou vodou a pozvolným vstupem do moře. Malebné staré centrum láká k pod-
večerním romantickým procházkám. Najdete zde mnoho obchodů, restaurací, typických 
taveren s výbornou místní kuchyní, barů a diskoték. Navštívit však můžete i muzea, 
kláštery a kostely. Můžete využít zábavní park, aquapark a mnoho dalších sportovních 
možností.

1   Hotel Asterias cccc str. 644
2   Hotel Funtazie klub Olympic Lagoon Resort ccccc str. 646
3   Hotel Tsokkos Paradise cccc str. 658

Doba transferu z letiště cca 50 minut

1

2

4

5

Ayia Napa

Pobytové oblasti

4   Hotel Adams Beach De Luxe Wing ccccc str. 643
5   Hotel Christofinia cccc str. 656
6   Hotel Adams Beach ccccd str. 642
7   Hotel Atlantica Aeneas Resort & Spa ccccc str. 650
8   Hotel Pavlo Napa Beach cccc str. 653
9   Hotel Stamatia cccd str. 657
q   Hotel Gaia Sun N Blue cccc str. 641
w   Hotel Grecian Bay ccccc str. 648 
e   Hotel Atlantica Sun Garden cccc str. 652
r   Hotel Mare Village by Atlantica ccccc str. 654

6
7

8

9 ew

 Pláž  Centrum turistického ruchu  
 Aquapark  Přístav  Bus  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

r

3

Druhé největší město na ostrově s nejdůležitějším kyperským přístavem leží na jihozá-
padě ostrova. Je obklopeno vinicemi a rozsáhlými citrusovými plantážemi. Limassol je 
navštěvován zvláště těmi, kteří se kromě koupání také rádi baví a vyhledávají společnost. 
Tento kyperský přístav je zároveň i výchozím místem pro různé výlety do vnitrozemí ost-
rova za poznáním mnoha antických památek.

1   Hotel Navarria ccc str. 634
2   Hotel Four Seasons de Luxe ccccc str. 626
3   Hotel Kanika Elias Beach cccc str. 630
4   Hotel Grand Resort ccccc str. 624
5   Hotel Mediterranean Beach ccccd str. 632
6   Hotel St. Raphael Resort ccccc str. 628

Doba transferu z letiště cca 70 minut

3
2

Limassol

45
6

1

q



609

K
Y

P
R

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

Doba transferu z letiště cca 80 minut

1

Starobylé městečko s typickými tavernami, kavárnami a restauracemi nacházející se  
v jihozápadní části ostrova patří mezi nejkrásnější a nejoblíbenější letoviska ostrova. 
Dle pověsti právě v blízkosti Paphosu vystoupila bohyně krásy Afrodita z mořské pěny. 
Paphos se díky četným historickým památkám nachází na seznamu světového dědictví 
organizace UNESCO. Mezi nejnavštěvovanější památky patří naleziště antických vykopá-
vek Kato Paphos, paphoské mozaiky, hrobky králů atd.

1   Hotel Coral Beach ccccc str. 620 
2   Hotel Cynthiana Beach ccc str. 621 
3   Hotel Elysium ccccc str. 616 
4   Hotel Amavi ccccc str. 618 
5   Hotel Olympic Lagoon Paphos ccccc str. 612 
6   Hotel Athena Beach ccccd str. 614 
7   Hotel Asimina Suite ccccc str. 610 

Poklidná horská vesnička Pissouri se nachází mezi Limassolem a Paphosem v maleb-
ném zálivu s krásně čistým mořem. Najdete zde taverny s krásným  výhledem na moře 
a okolní krajinu. Místo vhodné pro strávení klidné dovolené, plné relaxu.

1   Hotel Columbia Hotel & Resort ccccc str. 622 

Doba transferu z letiště cca 100 minut

Paphos

Pissouri

5

7  

3

6

1

2

4
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POLOHA  Hotelový komplex v klidné poloze cca 
140 km od letiště Larnaca, cca 3 km od města Paphos. 
Nejbližší obchody a restaurace cca 500 m od hotelu.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a několik vedlejších 
budov, vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 
restaurace à la carte, lobby bar, minimarket, 
bar s živou hudbou, sport bar s velkoplošnou 
TV. Venku 2 bazény, terasa na slunění, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Uměle vytvořená písečná pláž přímo 
u hotelu. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma. 
Pro vstup do moře doporučujeme obuv.
POKOJ  JS: koupelna (vysoušeč vlasů, župany), WC, 
TV/sat., DVD přehrávač, trezor, telefon, set na přípravu 
kávy a čaje, při příletu koš ovoce a víno, minibar, balkon 
nebo terasa. SU: viz JS, prostornější, ložnice oddělená 
od obývací části posuvnými dveřmi. SUSV: viz SU, 
výhled na moře. Na vyžádání suite s privátním bazénem.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, tematické 
obědy a večeře formou bufetu nebo výběru z menu 
(možný výběr restaurace, nutná rezervace).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, fitness, 
vnitřní bazén, stolní tenis. Za poplatek: bowling 
(cca 300 m od hotelu).
ZÁBAVA  Večery s živou hudbou.
PRO HANDICAPOVANÉ  K dispozici několik 
pokojů pro handicapované (na vyžádání, 
dle konkrétních požadavků klienta).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA
  Elixír Spa centrum nabízí saunu, parní lázně, 
fitness, různé druhy masáží a kosmetických 
balíčků, vnitřní bazén, kadeřnický salon

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.asimina-cbh.com

Hotel Asimina Suites ccccc
KYPR  PAPHOS

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

HHH | HH

SUITE  ....................................................  SU | SUSV 

HHH | HH

H dospělá osoba od 16 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u pláže

  Vhodné pro náročné klienty

  Servis, který musíte zažít

  Dostupnost města Paphos

  Možnost dokoupení programu 
ultra all inclusive

PROGRAM ULTRA 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Naplněný minibar při příletu  
(doplnění za poplatek)

  Denně doplnění kávy a čaje na pokoji

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní i mezinárodní výroby (11.00–24.00 hod.)

  Možnost výběru stravování ze 4 à la carte 
restaurací (nutná rezervace)

  Odpolední občerstvení, zmrzlina, káva, čaj

  Denně láhev vody na pokoji

16+
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JUNIOR SUITE

4,5TripAdvisor
1 372 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. 696–697

POLOHA  Hotelový komplex cca 4 km od centra 
Paphosu a cca 145 km od letiště Larnaca. 
V okolí několik obchodů a restaurací.
VYBAVENÍ  Hlavní budova s částí jen pro dospělé, 
část jen pro dospělé Fischerman Village, vstupní hala 
s recepcí, hlavní restaurace, tematicky zaměřené 
restaurace (americká, japonská, mezinárodní), 
několik barů, konferenční místnost, minimarket. 
V zahradě několik bazénů, jacuzzi, bazén se 
skluzavkou pro děti, terasa na slunění, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Uměle vytvořená písečná pláž přímo 
u hotelu. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma. 
Pro vstup do moře doporučujeme obuv.
POKOJ  DR: koupelna (vysoušeč vlasů), WC, klimatizace,  
lednička, trezor, TV/sat., set na přípravu kávy a čaje 
(denně doplňován), balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 
výhled na moře. DRSSS: viz DR, část budovy jen pro 
dospělé, pantofle, župany v koupelně, možnost využití 
lehátek u bazénu v části Fischerman Village, strana 
k moři. DRSVS: viz DRSSS, výhled na moře. FR: viz DR, 
prostornější, ložnice oddělená posuvnými dveřmi, 2 TV/sat.  
FRSV: viz FR, výhled na moře. JSSV: viz DRSV, část 
Fischermann suite. JSSP: viz JSSV, privátní bazén.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, fotbal,  
aquaaerobik, tenis, sauna. Za poplatek: parní lázně,  
masáže.
ZÁBAVA  Denní a večerní programy pro děti  
a dospělé.
PRO DĚTI  Dětský bazén se skluzavkou, klub 
pro nejmenší (0,5–3 roky), miniklub (4–12 let), 
Teenz klub (13–17 let) za poplatek, fotbalová 
akademie za poplatek, dětské hřiště, dětská 
postýlka zdarma, dětské menu v restauraci.
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání k dispozici 
několik pokojů pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (10.30–23.30 hod.)

  Možnost večeře v à la carte restauraci 
za poplatek

  Občerstvení (11.00–22.00 hod.)

  Zmrzlina (11.30–22.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Různé druhy masáží, zábalů, kosmetických 
balíčků, kadeřnický salon, vnitřní bazén

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kanikahotels.com

Hotel Olympic Lagoon Paphos ccccc
KYPR  PAPHOS

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................. DRSSS | DRSVS 

HH

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSV 

HHHH | HHhii | HHhi | HHiii

JUNIOR SUITE  ....................................  JSSV | JSSP 

HH

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 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Bohaté zázemí pro rodiny s dětmi

  Vynikající servis a strava

  Teenz klub pro teenagery

  Bohatý program all inclusive
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RODINNÝ POKOJ

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

5,0TripAdvisor
2 325 hodnotících
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POLOHA  Hotel v klidné poloze, obklopený zahradou, 
cca 1,5 km od turistického letoviska, cca 4 km od centra 
Paphosu. V okolí několik obchodů a restaurací.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace 
a několik restaurací à la carte, několik barů, obchod se 
suvenýry, konferenční místnost, vnitřní bazén. V zahradě  
3 bazény, 2 bazény pro děti (z toho jeden bazén 
se skluzavkou), jacuzzi, terasa na slunění, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Uměle vytvořená písečná pláž přímo 
u hotelu. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma. 
Pro vstup do moře doporučujeme obuv.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., trezor za poplatek, minibar 
za poplatek, lednička, set na přípravu kávy a čaje, 
balkon. DRSS: viz DR, strana k moři. DRSV: viz DR,  
výhled na moře. DRSVS: viz DRSV, luxusnější  
vybavení, koš ovoce a láhev vína při příletu, trezor  
zdarma. FRSV: viz DRSVS, oddělená ložnice, v obývací  
místnosti rozkládací pohovka. JSPP: viz DRSVS,  
veranda, privátní bazén.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.  
Možnost dokoupení programu ultra all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis.
Za poplatek: tenis, minigolf.
ZÁBAVA  Denní animační programy pro děti 
a dospělé. Večerní show, živá hudba.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka 
zdarma, dětské hřiště, miniklub, dětské menu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém resortu.  
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu, oběd à la carte, večeře 
formou bufetu (2× za pobyt možnost navštívit 
vybranou à la carte restauraci)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní a mezinárodní výroby (10.00–24.00 hod.)

  Minibar při příletu – láhev vína, voda, pivo, 
nealkoholické nápoje (doplnění za poplatek)

  Denně doplňován set na přípravu  
kávy a čaje, láhev vody

  Večerní snack (22.00–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Elixír Spa nabízí různé druhy masáží, terapií, 
hydroterapií, zábalů, thalasso, kosmetický salón, 
pedikúru, manikúru, saunu, parní lázně, fitness

  Různé druhy balíčků, které lze objednat 
na vyžádání

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.athena-cbh.com

Hotel Athena Beach ccccd
KYPR  PAPHOS

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ   DRP | DRSS | DRSV | DRSVS 

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

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

HHHH | HHHI | HHIi

JUNIOR SUITE  ..............................................  JSPP 

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 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pobyt až pro 2 děti zdarma

  Dobrá dostupnost golfového hřiště

  Vynikající servis a kuchyně

  Lehátka a slunečníky na pláži 
zdarma

  Aquapark v blízkosti

PROMO POKOJE
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DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SUPERIOR

JUNIOR SUITE S PRIVÁTNÍM BAZÉNEM

4,5TripAdvisor
2 986 hodnotících
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POLOHA  Hotelový komplex v klidné lokalitě 
na okraji letoviska přímo u písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře, cca 20 minut pěšky od historických 
památek, letiště Larnaca cca 140 km.
VYBAVENÍ  250 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
obchod se suvenýry, restaurace, několik restaurací 
à la carte (japonská, italská, kyperská), lobby 
bar, konferenční místnost. V zahradě bazén, 
hydromasážní bazén, dětský bazén, terasa 
na slunění, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ  Uměle vytvořená písečná pláž přímo 
u hotelu. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma. 
Pro vstup do moře doporučujeme obuv.
POKOJ  DRX: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů, 
župany a pantofle), klimatizace, telefon, TV/sat., 
minibar za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, koš 
ovoce a voda při příjezdu zdarma, balkon nebo terasa, 
velikost pokoje 34 m2. DRXSS: viz DRX, strana k moři. 
DRXSV: viz DRX, výhled na moře. FRM: viz DRX, 
prostornější, ložnice v patře, 53 m2. VIPP: viz DRX, 
mimo hlavní budovu, ložnice v patře, obývací část 
v přízemí, Nespresso, láhev vína, 60 m2, privátní bazén.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, fitness,  
stolní tenis, sauna, parní lázně. Za poplatek: lekce 
tenisu, potápěčské centrum, pilates.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma, dětský bazén, 
dětské hřiště, dětský miniklub (4–11 let), dětské menu 
v restauraci, hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém resortu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Elysium ccccc

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní bazén, sauna, parní lázně 

  Za poplatek: různé druhy masáží, zábalů 
a kosmetických balíčků, kadeřnictví, pedikúra

  Možnost zakoupení lázeňských balíčků předem 

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

RODINNÝ MEZONET  ......................................  FRM 

HHHi | HHh | Hhii | HHi

VILA  ............................................................... VIPP 

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 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s vysokou úrovní 
poskytovaných služeb

  Dovolená bez kompromisů

  Golfové hřiště v blízkosti

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.stademos.com.cy

KYPR  PAPHOS
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4,5TripAdvisor
3 907 hodnotících



618

K
Y

P
R

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA  Hotelový komplex (2 budovy) cca 1 km 
od turistického centra a 3 km od historického 
centra Paphos. Letiště Larnaca cca 136 km. 
V okolí obchody, restaurace, taverny a bary.
VYBAVENÍ  155 pokojů a suite, vstupní hala  
s recepcí, hlavní restaurace, 3 restaurace à la carte, 
3 bary. Venku bazén, terasa na slunění, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Uměle vytvořená písečná pláž 
(doporučujeme obuv do vody) přímo u hotelu. 
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ  DRXSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,  
župany a pantofle), klimatizace, TV/sat., minibar 
za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, kávovar 
Nespresso, telefon, trezor, pohovka, balkon nebo terasa.  
Na vyžádání další typy pokojů.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu  
(1× za pobyt možná návštěva každé à la carte 
restaurace, k jídlu sklenička aperitivu, láhev vína 
nebo piva, neomezená konzumace nealkoholických 
nápojů).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness,  
sauna, jacuzzi, tenis.
ZÁBAVA  Občas denní a večerní animační programy.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu 
a Bluetooth připojení na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Amavi ccccc
KYPR  PAPHOS

WELLNESS & SPA
 Evera Spa centrum

  Zdarma: sauna, fitness, parní lázně,  
vnitřní bazén 

  Za poplatek: různé druhy masáží a zábalů, 
kosmetické balíčky, kadeřnický salon 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRXSV 

HH

H dospělá osoba od 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Transfer z letiště: cca 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel jen pro dospělé

  Polopenze včetně nápojů

  Krásná udržovaná zahrada

  Výborný servis

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kanikahotels.com

NOVINKAPROMO POKOJE

Pouze pro dospělé osoby

18+
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POLOHA  Hotelový komplex na konci Akamaského 
poloostrova v klidné oblasti cca 150 km 
od letiště Larnaca, v blízkosti města Paphos.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a několik vedlejších budov 
(část Executive Wings určena jen pro dospělé), vstupní 
hala s recepcí, obchod se suvenýry, hlavní restaurace, 
několik restaurací à la carte, konferenční sál, několik 
barů, snack bar. V zahradě 2 bazény, 2 bazény pro 
děti (z toho jeden se skluzavkou), terasa na slunění, 
lehátka a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka 
a slunečníky zdarma. osušky oproti kauci, bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna (vysoušeč vlasů), WC, 
klimatizace, telefon, TV/sat., rychlovarná konvice, minibar,  
trezor za poplatek, balkon nebo terasa. DRP: viz DR,  
mohou být umístěny v méně výhodné poloze. DRSS: viz DR, 
strana k moři. DRSV: viz DR, výhled na moře.  
FRSV: viz DRSV, prostornější, rozkládací pohovka. 
DRSVS: viz DRSV, část jen pro dospělé.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.  
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, stolní tenis. 
Za poplatek: parní lázně, sauna, jacuzzi, squash, 
tenis, kurzy potápění, zajištění golfových balíčků.
ZÁBAVA  V hlavní sezóně animační 
programy pro děti a dospělé.
PRO DĚTI  2 dětské bazény, dětská postýlka 
zdarma, miniklub, dětské hřiště, dětské menu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: internetový koutek v lobby. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Coral Beach ccccc
KYPR  PAPHOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–24.00 hod.)

  Možnost večeře v restauraci à la carte 
(nutná rezervace)

  Občerstvení (10.30–12.30, 15.30–18.30 
a 22.00–24.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj (17.00–18.00 hod.)
  Zmrzlina během dne v baru u bazénu

  Sauna, pára, tenis, squash (nutná rezervace)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: široký výběr masáží a zábalů, 
kosmetické centrum, vnitřní bazén, kadeřnictví, 
sauna, manikúra

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

HHH | HHii | HHi | HH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRSVS 

HHH | HH

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 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Bohaté sportovní vyžití

  Dobré zázemí pro rodiny s dětmi

  Bazén pro děti se skluzavkami

  Golfová hřiště v blízkosti hotelu

   Pobyt až pro 2 děti zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

PROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
1 851 hodnotících
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POLOHA  Hotel na skalnatém výběžku nad mořem 
v klidném prostředí cca 7 km od centra Paphosu (možnost 
spojení linkovým autobusem), letiště Larnaca cca 165 km.
VYBAVENÍ  230 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
společenská místnost s TV, konferenční sál, 
restaurace, snack bar, obchod se suvenýry, vnitřní 
bazén. Venku bazén, dětské brouzdaliště, terasa 
a zahrada na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Uměle vytvořená písečná pláž na skalnatém 
výběžku (vstup do moře po schodech), lehátka 
a slunečníky zdarma. Jedna z nejkrásnějších písečných 
pláží v této oblasti Coral Bay cca 5 km od hotelu.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
WC, klimatizace, TV/sat., telefon, lednička za poplatek, 
trezor za poplatek, balkon nebo terasa.  
DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu.  
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: volejbal, tenis, 
stolní tenis, fitness. Za poplatek: sauna, biliár.
ZÁBAVA  V hlavní sezoně animační programy.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská 
postýlka zdarma, dětské hřiště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích. 
Za poplatek: internetový koutek v lobby, WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Cynthiana Beach ccc
KYPR  PAPHOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

  Lehké občerstvení (16.00–17.30 hod.)

  Zmrzlina pro děti (15.00–18.00 hod.)

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: skalnatá u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s krásným výhledem na moře

  Klidné prostředí

  Možnost dokoupení all inclusive

  Cenově dostupná nabídka v dané 
oblasti

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.cynthianahotel.com

4,0TripAdvisor
1 184 hodnotících
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POLOHA  Resort na klidném místě s výhledem 
na záliv Pissouri, cca 100 km od letiště Larnaca.
VYBAVENÍ  169 suite, vstupní hala s recepcí, 
výtah, konferenční místnost, 7 barů a 5 restaurací, 
butiky, kadeřnický salon. Venku bazén ve stylu laguny 
(dlouhý 80 m), terasa a zahrada na slunění, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar na pláži.
POKOJ  JS: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč  
vlasů, župany a pantofle), klimatizace, telefon,  
TV/sat., set na přípravu kávy a čaje, Nespresso, 
pohovka, minibar za poplatek, voda při příletu  
zdarma, balkon nebo terasa, velikost pokoje 43 m2. 
JSSV: viz JS, výhled na moře. SU: viz JS, 
prostornější, 60 m2. SUSV: viz SU, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení oběda a večeře formou DINE 
AROUND (možnost využití všech restaurací).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, squash, 
fitness, aerobik, basketbal, šipky, stolní tenis, minifotbal, 
hodiny pilates a jógy. Za poplatek: lekce plavání, 
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Večery s živou hudbou.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma, dětské menu, 
miniklub (4–12 let), baby klub (4 měsíce – 4 roky), 
hlídání dětí za poplatek (na vyžádání). 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Columbia Hotel & Resort ccccc

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní bazén, fitness, sauna,  
parní lázně, jacuzzi 

  Za poplatek: různé druhy masáží,  
aromaterapie, různé druhy relaxačních  
balíčků, kosmetické ošetření

JUNIOR SUITE  ........................................  JS | JSSV 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

SUITE  ....................................................  SU | SUSV 

HHHI | Hhi | 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 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s vysokou úrovní 
poskytovaných služeb

  Prostorné ubytování 

  Hotel pro náročné klienty

  Klidná dovolená

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.columbiaresort.com

KYPR  PISSOURI
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4,5TripAdvisor
1 452 hodnotících
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POLOHA  Hotel v tropické zahradě přímo u pláže, 
na okraji letoviska, cca 11 km od centra Limassolu. 
V okolí několik obchodů, restaurací a barů.
VYBAVENÍ  266 pokojů, Vstupní hala s recepcí, 
restaurace, výtah, několik restaurací à la carte, 
lobby bar, konferenční místnost, pasáž s obchody. 
V zahradě bazén, dětský bazén, terasa na slunění, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma, bar.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ  DR/DRP: koupelna (vysoušeč vlasů,  
župany, pantofle), WC, klimatizace, minibar, set 
na přípravu kávy a čaje, trezor za poplatek, láhev vody 
při příletu, TV/sat., telefon, balkon. DRSV: viz DR, 
výhled na moře. FRSV: viz DRSV, palanda.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení oběda formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, stolní 
tenis, tenis (osvětlení za poplatek), sauna, parní lázně.
Za poplatek: solárium, jacuzzi, vodní sporty 
na pláži, potápěčské centrum na pláži.
ZÁBAVA  Večery s živou hudbou, zábavné 
večery, denní animační programy.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka zdarma, 
dětské hřiště, miniklub, dětské menu v restauraci.
PRO HANDICAPOVANÉ  Hotel má k dispozici 
několik bezbariérových pokojů (vždy na vyžádání, 
dle konkrétních požadavků klienta).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokoji. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Grand Resort ccccc
KYPR  LIMASSOL

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

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

HHHI | HHIi

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 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro náročné klienty

   Písečná pláž přímo u hotelu

   Lehátka a slunečníky na pláži 
zdarma

   Hotel s krásnou zahradou

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.grandresort.com.cy

WELLNESS & SPA
  Musses Spa nabízí různé druhy masáží, zábalů, 
kosmetické centrum, saunu, turecké lázně, 
jacuzzi, vnitřní bazén, fitness, různé druhy cvičení 
a speciálních balíčků
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DVOULŮŽKOVÝ POKOJ STANDARD

4,0TripAdvisor
2 028 hodnotících
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POLOHA  U vlastní písečné pláže cca 8 km 
východně od hlavního centra Limassolu. V okolí 
několik obchodů, restaurací a barů.
VYBAVENÍ  302 pokojů, část hotelu pouze pro 
dospělé, vstupní hala s recepcí, několik à la carte 
restaurací (středomořská, plody moře, orientální 
a italská), několik kaváren a barů, konferenční místnost, 
pasáž s obchody a luxusními butiky, kadeřnický salon, 
vnitřní bazén, Shiseido Spa. V zahradě 2 bazény (jeden 
z nich ve stylu laguny s jacuzzi, jeden z nich jen pro 
dospělé), dětské brouzdaliště se skluzavkou, terasa 
na slunění, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ  Přímo u písečné pláže, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ  DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, trezor, TV/sat., telefon, Nespresso, 
minibar za poplatek (láhev vody doplňována 
každý den zdarma), set na přípravu kávy a čaje. 
DRSVS: viz DRS, výhled na moře, balkon.
FRSV: viz DRS, prostornější, rozkládací pohovka.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu,  
(možnost večeře v některé z à la carte restaurací  
za poplatek).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenisový 
kurt, stolní tenis, fitness, sauna, jacuzzi.
Za poplatek: potápěčská škola,  
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Večerní zábavné programy, show, 
tanec, animační programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště se skluzavkou,  
herna pro děti (3–8 let) dětský klub (7–13 let),  
dětské hřiště, hlídání dětí (na vyžádání), dětské židličky 
v restauraci, dětské menu, dětská postýlka zdarma.
PRO HANDICAPOVANÉ  K dispozici 
několik bezbariérových pokojů (nutno 
vyžádat na základě požadavků klienta).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc

INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

WELLNESS & SPA
  Shiseido Spa

  Všechny procedury pod kontrolou zkušených 
pracovníků

  Masáže, hydromasáže, aromamasáže,  
bahenní zábaly z mořských řas

  Možnost zajistit procedury předem

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.fourseasons.com.cy

Hotel Four Seasons de Luxe ccccc
KYPR  LIMASSOL

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRS | DRSVS 

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

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

HHhi | Hhii

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 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Perfektní služby a kuchyně

  Pro nejnáročnější klienty

  K dispozici moderní wellness 
Shiseido Spa

  Přímo na písečné pláži

  Pobyt až pro 2 děti zdarma
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5,0TripAdvisor
2 412 hodnotících
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POLOHA  Na okraji letoviska Limassol, cca 5 km 
od turistické oblasti, přímo u pěkné písečné pláže. 
Centrum Limassolu cca 11 km (možnost autobusového 
spojení), autobusová zastávka přímo před hotelem.
VYBAVENÍ  272 pokojů rozdělených mezi hlavní 
a vedlejší budovu. Vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace s kyperskou a mezinárodní kuchyní, několik 
restaurací à la carte, konferenční místnost, několik 
barů, terasa k posezení s výhledem na moře, obchod 
se suvenýry, kadeřnictví, kosmetický salon, wellness, 
vnitřní bazén. Venku udržovaná zahrada, 2 bazény, 
dětský bazén se skluzavkou, terasa na slunění, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Hotel přímo u písečné pláže, lehátka,  
slunečníky a osušky zdarma, taverna na pláži.
POKOJ  DRSV: koupelna (vysoušeč vlasů),  
WC, trezor, telefon, TV/sat., set na přípravu 
kávy a čaje, minibar za poplatek, balkon, 
výhled na moře. DR: viz DRSV, bez výhledu 
na moře, palanda pro děti, prostornější.
DRSTE: viz DR, ve vedlejší budově, prostornější. 
DRSVE: viz DR, výhled na marinu, renovované.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou 
bufetu. Možnost dokoupení ultra all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis s osvětlením 
(rakety, míčky a osvětlení za poplatek), stolní tenis, 
badminton, plážový volejbal, šipky, fitness.
Za poplatek: jízda na koni, minigolf, půjčovna 
kol, vodní sporty na pláži (nedaleko hotelu).
ZÁBAVA  Animační programy pro děti 
i dospělé, večery s živou hudbou.
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště, dětské menu 
v restauraci, hlídání dětí za poplatek (na vyžádání), 
dětská postýlka zdarma, malý vodní park, miniklub.
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání 
k dispozici několik bezbariérových pokojů.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc

INTERNET  Zdarma: WiFi v celém resortu. 
Za poplatek: internetový koutek v lobby. 
PLATEBNÍ KARTY  EC/MC, VISA.

PROGRAM ULTRA 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–12.00 hod.)

  Několikrát týdně speciální tematické večeře

  Pozdní večeře podávaná v restauraci Palladium 
(22.00–24.00 hod.)

  Teplé a studené občerstvení (15.00–18.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje v hotelových 
barech (10.00–24.00 hod.)

  Stolní tenis, šipky, kuželky, fitness, plážový 
volejbal, badminton, tenisový kurt (osvětlení 
a zapůjčení raket za poplatek), sauna, 
parní lázně a jacuzzi 1× denně

  Windsurfing, kánoe, šlapadla, zábavné show

WELLNESS & SPA
  Vnitřní bazén, sauna, solárium, parní lázně, 
jacuzzi, kosmetické a nehtové centrum, různé 
druhy masáží, zábalů, hydromasáže (jednotlivé 
programy včetně ceníku na vyžádání) 

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.raphael.com.cy

Hotel St. Raphael Resort ccccc
KYPR  LIMASSOL

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

HHH | HHIIi | HHIi | HHi | HH | HIIi | HIi | Hi | H

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ..................  DRSTE | DRSVE 

HHH | HHIi | HHi | HH | HIi | Hi

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

  Bohatý program ultra all inclusive

  Dobré zázemí pro rodiny s dětmi

  Hotel vhodný pro náročnou klientelu

  Klidná poloha

  Bohaté sportovní zázemí
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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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ S VÝHLEDEM NA MARINU

4,5TripAdvisor
1 597 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. 696–697

POLOHA  V klidném prostředí na okraji letoviska 
Limassol, turistická část Amathus, cca 5 km 
od centra (pravidelné autobusové spojení), 
v okolí několik obchodů, barů a restaurací.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtah, lobby, 
venkovní terasa s krásným výhledem na moře, 
konferenční sál s moderním vybavením, kavárna, 
restaurace, japonská restaurace à la carte několik 
barů, obchod se suvenýry, kadeřnický salon. Venku 
krásná zahrada, bazén, velký bazén pro děti, 
terasa na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Hotel přímo u písečné pláže, lehátka 
a slunečníky zdarma, snack bar na pláži.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat. (některé programy  
placené), rádio, trezor za poplatek, minibar, terasa  
nebo balkon. DRSV: viz DR, výhled na moře.  
DRSVS: viz DRSV, prostornější, rozkládací pohovka, 
set na přípravu kávy a čaje, možnost připojení 
na internet. JSSVS: viz DRS, prostornější, 
přímý výhled na moře. JSF: viz JSSVS, 
ložnice oddělená zatahovacími dveřmi. 
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, stolní tenis, 
plážový volejbal, squash. Za poplatek: sauna, parní 
lázně, masáže, tenisové kurty, squash; na vyžádání 
lze zajistit potápění v potápěčském centru.
ZÁBAVA  V hlavní sezoně denní a večerní 
animační programy, folklorní večery s živou hudbou, 
společenské akce, aerobik, jóga, show cooking.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, dětský 
klub, dětský bufet, animační programy, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání 
k dispozici několik bezbariérových pokojů.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc

INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.  
Za poplatek: internetový koutek. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Během obědů a večeří rozlévané víno, pivo 
a nealkoholické nápoje

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby, 
káva, čaj, čokoláda (10.00–23.00 hod.)

  Občerstvení během dne, zmrzlina

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní bazén, fitness

  Za poplatek: různé druhy masáží  
a zábalů, kosmetický salon 

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kanikahotels.com

Hotel Kanika Elias Beach cccc
KYPR  LIMASSOL

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...........  DRP | DRSV | DRSVS 

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

JUNIOR SUITE  ....................................  JSSVS | JSF 

HHhh | Hhhi | Hhh | Hhii

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 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Skvělé podmínky a zázemí  
pro rodinnou dovolenou

  Několik bezbariérových pokojů

  Bohatá nabídka sportovního vyžití

  Kvalitní spa centrum s celou 
řadou relaxačních balíčků

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. 696–697

4,5TripAdvisor
1 821 hodnotících

POKOJ STANDARD

RODINNÝ 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. 696–697

POLOHA  Hotel 8 km východně od centra Limassolu. 
V okolí několik obchodů, restaurací a barů.
VYBAVENÍ  292 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
hlavní restaurace, restaurace à la carte (italská, 
sushi bar, bistro, řecká taverna), pasáž s obchody, 
lobby bar, konferenční místnost, oddělená část 
Executive Wings jen pro dospělé (pokoje na vyžádání). 
V zahradě bazén, dětský bazén, terasa na slunění, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž u hotelu. Lehátka, slunečníky  
a osušky zdarma.
POKOJ  DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., set na přípravu kávy a čaje, 
trezor, minibar za poplatek, balkon nebo terasa. 
DRXSV: viz DR, výhled na moře. FR: viz DR, 
rozkládací pohovka, prostornější. FRPV: viz FR, 
výhled na bazén. FRSV: viz FR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenisový 
kurt, fitness. Za poplatek: potápěčské 
centrum, lekce tenisu, lekce pilates a jógy.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka zdarma, 
židličky v restauraci, miniklub (4–12 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Mediterranean Beach ccccd

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní bazén 

  Za poplatek: různé druhy masáží,  
zábalů a kosmetických procedur, sauna,  
parní lázně, jacuzzi

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ......................... FR | FRSV | FRPV 

HHHI | HHh | 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 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s výborným servisem 
a službami

  Přímo na písečné pláži

  Lehátka a slunečníky na pláži 
zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.medbeach.com

KYPR  LIMASSOL
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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. 696–697

RODINNÝ POKOJ

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ DELUXE

4,0TripAdvisor
418 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. 696–697

POLOHA  Hotel na vyvýšenině cca 10 km 
od centra Limassolu a cca 58 km od letiště Larnaca. 
V okolí několik obchodů, taveren a barů.
VYBAVENÍ  130 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
restaurace, společenská místnost s TV, bar, konferenční 
místnost. Venku bazén, dětský bazén, terasa na slunění, 
lehátka a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 200 m od hotelu přes pobřežní 
komunikaci. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., trezor za poplatek, lednička 
za poplatek, balkon. DRPV: viz DR, výhled na bazén. 
DRS: viz DR, trezor zdarma, set na přípravu kávy 
a čaje, voda při příletu zdarma, lednička zdarma, 
modernější nábytek. FR: viz DR, 2 propojené pokoje.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis.  
Za poplatek: tenisový kurt, biliár, malé fitness,  
masáže, sauna.
ZÁBAVA  Občas večery s živou hudbou.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Navarria ccc
KYPR  LIMASSOL

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (11.00–23.00 hod.)

  Lehké občerstvení během dne 

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .......................  DRPV | DRS 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

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

HHHI | HHh | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 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

 Možnost dokoupení all inclusive

 Ubytování až pro 3 děti zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.navarriahotel.cy.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ STANDARD

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SUPERIOR

3,5TripAdvisor
380 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. 696–697

POLOHA  V klidné poloze cca 6 km od centra 
Larnaky (pravidelné linkové spojení).
VYBAVENÍ  Hlavní budova a komplex bungalovů, 
vstupní hala s recepcí, bar, restaurace, kavárna, 
konferenční místnost, 2 bazény, bar u bazénu, 
terasa na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Cca 150 m od oblázkové pláže s písečným 
vstupem do moře a cca 300 m od písečné pláže (přes 
pobřežní komunikaci), lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, trezor za poplatek, telefon, rádio, TV/sat.  
a balkon. DRPV: viz DR, výhled na bazén. FR: viz DR, 
prostornější, s palandou pro děti. BG: viz DR,  
mimo hlavní budovu, po rekonstrukci.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
tenisový kurt, biliár, videohry.
Za poplatek: sauna, vířivé koupele, parní 
lázeň a masáže, vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště a hřiště.
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání 
k dispozici několik bezbariérových pokojů.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Za poplatek: internetový koutek, 
WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Crown Resort Henipa ccc
KYPR  LARNACA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
   Lehké občerstvení (10.30–12.30  
a 15.00–17.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–22.30 hod.)

  Zmrzlina (11.00–12.00 a 16.00–17.00 hod.)

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

HHhi | Hhii

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

HHi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: oblázková cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka 

  Jednoduché ubytování

  Ubytování až pro 2 děti zdarma

  Několik bezbariérových pokojů

 Pro nenáročné

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.crownresortsgroup.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

2,5TripAdvisor
316 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. 696–697

POLOHA  Přímo u pláže, uprostřed zahrady 
s palmami, cca 6 km od centra Larnaky (pravidelné 
autobusové spojení), cca 13 km od letiště 
Larnaca. V okolí několik obchodů a restaurací.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a bungalovy, vstupní 
hala s recepcí, 6 restaurací a 5 barů, kadeřnictví, 
salon krásy, obchody, konferenční místnost. Venku 
3 bazény, 3 bazény pro děti, terasa na slunění, 
lehátka a slunečníky zdarma, dětské hřiště.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace/topení, TV/sat. (některé kanály 
za poplatek), telefon, trezor, rádio, minibar a balkon. 
DRSF: viz DR, přímý výhled na moře. DRS: viz DR, 
po rekonstrukci, set na přípravu kávy a čaje, župany. 
DRSVS: viz DRS, výhled na moře. BG/BGP: viz DR, 
1 větší místnost s rozkládací pohovkou, 
mimo hlavní budovu.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou bufetu (3× týdně) nebo menu (4× týdně). 
Možnost dokoupení oběda formou menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: 2 tenisové 
kurty, squash, stolní tenis, fitness, biliár, 
vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI  Dětské hřiště, miniklub 
a dětský bazén se skluzavkou.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

WELLNESS & SPA
  Sauna, jacuzzi, parní lázně, solárium, různé druhy 
masáží, kosmetický salon 

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.palmbeachhotel.com

Hotel Palm Beach ccccd
KYPR  LARNACA

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ..  DRP | DRSF | DRS | DRSVS 

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

BUNGALOV  ............................................. BG | BGP 

HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 16 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pobyt až pro 2 děti zdarma

  Bohaté zázemí pro děti

  Servis a služby na vysoké úrovni

  Písečná pláž přímo u hotelu

  Možnost ubytování v bungalovech

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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

BUNGALOV

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SUPERIOR

4,0TripAdvisor
1 074 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. 696–697

POLOHA  Cca 8 km od Larnaky (pravidelné 
linkové spojení), přímo na písečné pláži.
VYBAVENÍ  180 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
několik restaurací a barů, kavárna, vnitřní bazén, obchod 
se suvenýry, kadeřnictví, herna a konferenční místnost. 
Venku bazén se skluzavkou, dětské brouzdaliště, 
terasa na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Přímo u písečné pláže, lehátka 
slunečníky a osušky zdarma, bar na pláži.
POKOJ  DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, minibar za poplatek, hudební 
kanál, trezor, TV/sat. (některé kanály za poplatek) 
a balkon. DRSSS: viz DRSS, set na přípravu 
kávy a čaje, župany v koupelně, strana k moři. 
DRXSS: viz DRSSS, kávovar na espresso.
FR: viz DRSS, palandy pro děti.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou menu (3× týdně) nebo bufetu (4× týdně). 
Možnost dokoupení oběda formou menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: tenisový 
kurt, plážový volejbal, stolní tenis, biliár a fitness, 
sauna, parní lázeň a masáže, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  1× týdně řecký večer s tradičními 
tanci, zábavné večerní programy.
PRO DĚTI  Dětský bazén se skluzavkou, 
dětské hřiště a dětský klub, dětské animační 
programy, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: WiFi na pokojích, 
internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Lordos Beach cccc
KYPR  LARNACA

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................. DRSSS | DRXSS 

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

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

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 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výborný servis

  Pokoje po renovaci

  Lehátka na pláži zdarma

  Na pláži nabídka vodních sportů 

  Oblíbený hotel se stálou klientelou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.lordos.com.cy

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: vnitřní bazén, různé druhy masáží, 
kosmetických balíčků, sauna, parní lázně



639

K
Y

P
R

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

4,0TripAdvisor
824 hodnotících
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POLOHA  Klidný hotel situovaný cca 6 km 
od živého centra města Larnaca s mnoha obchody, 
restauracemi a bary. Letiště cca 20 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, směnárna, 
restaurace s terasou, bary, konferenční 
místnost, venkovní bazén, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž vzdálená cca 300 m 
od hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
TV/sat., individuální klimatizace, lednička 
a trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: basketbal, 
fitness, tenis. Za poplatek: biliár, masáže.
ZÁBAVA  1× týdně večerní animace. 
Možnost zábavy v centru města Larnaca.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hlavních  
prostorách hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Sveltos ccc
KYPR  LARNACA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední snack

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (11.00–23.00 hod.)

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Příjemný a útulný hotel  
pro všechny věkové kategorie

  Klidné prostředí stranou  
rušných středisek

  Výhodná cena

  Možnost programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sveltoshotel.com

4,0TripAdvisor
238 hodnotících
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POLOHA  Hotel po celkové rekonstrukci v blízkosti 
centra Ayia Napa. V okolí mnoho obchodů, 
restaurací a barů. Letiště Larnaca cca 60 km.
VYBAVENÍ  73 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
restaurace, bar, společenská místnost, minimarket. 
Venku bazén, terasa na slunění, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 200 m, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
trezor, klimatizace, TV/sat., minilednička, set 
na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
ZÁBAVA  Denní a večerní animační programy.
PRO HANDICAPOVANÉ  K dispozici 
několik bezbariérových pokojů (na vyžádání 
dle konkrétních požadavků klienta).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.

Hotel Gaia Sun N Blue cccc
KYPR  AYIA NAPA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

  Lehký snack (11.00–11.30 a 16.00–17.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Spa centrum nabízí různé druhy masáží,  
zábalů, kosmetických balíčků

  Zdarma: vnitřní bazén, fitness 

  Za poplatek: masáže, sauna, parní lázně 

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

HHh | HH | H

H dospělá osoba od 18 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel jen pro dospělé

  Dostupnost živého centra  
Ayia Napa

  Program all inclusive v ceně

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sunnblue.com

NOVINKA

Pouze pro dospělé osoby

18+
4,5TripAdvisor

71 hodnotících
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POLOHA  Přímo u vlastní pláže a v blízkosti  
obchodů a restaurací. Centrum Ayia Napa 
cca 3 km (pravidelné autobusové spojení), 
aquapark Water World cca 4 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a bungalovy, vstupní  
hala s recepcí, výtah, hlavní restaurace, sushi bar, 
kavárna, bar, obchod se suvenýry, minimarket, 
kadeřnický salon, konferenční místnost. V zahradě 
bazén ve tvaru laguny s jacuzzi a línou řekou, 
bazén pro plavce, bazén pro děti, 2 tobogany, 
dětské hřiště, terasa na slunění, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, taverna na pláži.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma. Oblíbená pláž Nissi 
Beach cca 100 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR/DRP: koupelna (sprcha, vysoušeč vlasů), 
WC, klimatizace, telefon, TV/sat., trezor a minibar 
za poplatek, ovoce a voda při příletu, balkon nebo 
terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. DRS: viz DR,  
prostornější. JS: viz DR, 1 větší místnost se 4 pevnými 
lůžky. QS: viz DR, v bungalovech mimo hlavní budovu, 
ložnice oddělená posuvnými dveřmi, v obývací 
části palanda.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis,  
fitness, vnitřní bazén, volejbal, aerobik, plážový  
volejbal, solárium, parní lázně. Za poplatek: tenis, 
kulečník, sauna, vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI  Hotel zajišťuje svatební obřady.
ZÁBAVA  Animační programy pro děti 
i dospělé, zábavné večery s živou hudbou.
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma, dětské menu v restauraci.
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání 
k dispozici několik bezbariérových pokojů.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc

INTERNET  Za poplatek: internetový koutek,  
Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Adams Beach ccccd
KYPR  AYIA NAPA

WELLNESS & SPA
  K dispozici velký vnitřní bazén, sauna, solárium, 
parní lázně, thalasso místnost, výběr různých 
typů masáží, zábalů a relaxačních procedur

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

HHi | HH | HIi | Hi

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

HHH | HHIi | HHi | HH | HIi | Hi

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

HHHIi | Hhiii | HHIi

QUEEN SUITE  ..................................................  QS 

HHHIi | Hhiii | HHIi

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 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti oblíbené pláže Nissi Beach

  Bazén s tobogany

  Pobyt až pro 2 děti zdarma

  Oblíbený hotel se stálou klientelou

   Lehátka a slunečníky na pláži 
zdarma

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.adams.com.cy

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SUPERIOR

4,0TripAdvisor
2 123 hodnotících
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POLOHA  Poloha přímo u vlastní pláže, v blízkosti 
obchodů a restaurací. Centrum Ayia Napa cca 
3 km (pravidelné autobusové spojení).
VYBAVENÍ  Vedlejší budova hotelu Adams Beach De 
Luxe Wing je určena jen pro dospělé osoby. Vstupní 
hala s recepcí, hlavní restaurace, sushi bar, kavárna, 
bar, obchod se suvenýry, minimarket, kadeřnický salon, 
konferenční místnost (vše v hlavní budově Adams 
Beach). V zahradě bazén určený jen pro klienty De 
Luxe Wing, terasa na slunění, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma, k dispozici veškeré vybavení 
hlavní části Adams Beach – tj. bazén ve tvaru laguny 
s jacuzzi a línou řekou, bazén, taverna na pláži.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma. Oblíbená pláž Nissi 
cca 100 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRXSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar za poplatek, trezor, 
set na přípravu kávy a čaje, koš ovoce a voda při příletu, 
balkon nebo terasa, strana k moři. DRXSV: viz DRXSS, 
výhled na moře. DRXPP: viz DRXSS, privátní bazén.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení oběda formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní 
tenis, fitness, vnitřní bazén, volejbal, aerobik, 
plážový volejbal. Za poplatek: tenis, kulečník, 
sauna, vodní sporty na pláži Nissi Beach 
(veškeré vybavení v části Adams Beach).
ZVLÁŠTNOSTI  Hotel neakceptuje děti do 18 let.
ZÁBAVA  Animační programy pro dospělé, zábavné 
večery s živou hudbou v části Adams Beach.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Adams Beach De Luxe Wing ccccc
KYPR  AYIA NAPA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....  DRXSS | DRXSV | DRXPP 

HHH | HH

H dospělá osoba od 16 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Část hotelu Adams Beach  
jen pro dospělé

  V okolí obchody a restaurace

  Vhodné pro náročnější klienty

  Odpočinková dovolená

  Pokoje s privátním bazénem

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.adams.com.cy

16+
4,0TripAdvisor

2 123 hodnotících
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POLOHA  V klidné poloze přímo u pláže, nedaleko 
aquaparku Water World. Vzdálenost od živého centra 
Ayia Napy cca 3,5 km (pravidelné autobusové 
spojení). V okolí několik obchodů a restaurací.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, 
bar, kavárna, společenská místnost, obchod se 
suvenýry, minimarket, krytý bazén. Venku bazén, 
dětské brouzdaliště, terasa na slunění, lehátka 
a slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Pláž Makronissos s bílým pískem 
a křišťálově čistým mořem přímo u hotelu. Lehátka 
a slunečníky za poplatek, osušky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna (vysoušeč vlasů), WC,  
klimatizace, telefon, TV/sat., rádio, lednička, trezor 
za poplatek a balkon. DRPV: viz DR, výhled na bazén. 
DRSS: viz DR, strana k moři. DRSV: viz DR, výhled 
na moře. DRSF: viz DR, přímý výhled na moře,  
nejblíže k pláži. DRO: viz DR, sdílený bazén. 
FR: viz DR, palanda pro děti.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.  
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, stolní tenis, 
plážový volejbal. Za poplatek: tenis, biliár, sauna, 
parní lázeň, multifunkční hřiště, půjčovna kol 
a vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní animační programy pro děti 
i dospělé, folklorní večery s tancem, 1× týdně 
diskotéka, kyperská noc a večerní barbecue.
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště, hřiště, hlídání 
dětí za poplatek (na vyžádání), dětská postýlka 
zdarma, židličky v restauraci, dětské menu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Občerstvení (10.00–18.00 a 22.00–23.00 hod.)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní  
výroby (10.00–24.00 hod.)

  Stolní tenis, plážový volejbal, lukostřelba, fitness
  Zmrzlina pro děti (11.00–12.00  
a 16.00–17.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj, sušenky a koláče 
(16.30–17.30 hod.)

PROGRAM ULTRA 
ALL INCLUSIVE (služby navíc)

  Trezor, set na přípravu kávy a čaje, župan 
a pantofle, láhev vína a koš ovoce na pokoji 
při příletu

   Alkoholické nápoje mezinárodní výroby
   1× za pobyt à la carte restaurace
  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–11.00 hod.)
  Sauna, parní lázně, tenis

WELLNESS & SPA
  Sauna, různé druhy masáží, vyhřívaný vnitřní 
bazén, parní lázně, vířivka, kadeřnický salon, 
relaxační místnost

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.asteriashotels.com

Hotel Asterias cccc
KYPR  AYIA NAPA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ............. DR | DRPV | DRSS |
DRSV | DRSF | DRO

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

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

Hhii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově pokoje se sdíleným bazénem

  Aquapark v blízkosti 

  Oblíbený hotel se stálou klientelou

  Přímo na jedné z nejhezčích pláží 
Kypru

 Po rekonstrukci
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DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

4,5TripAdvisor
1 003 hodnotících
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Hotel Funtazie klub Olympic Lagoon Resort ccccc
KYPR  AYIA NAPA

PPOLOHA  Na okraji letoviska Ayia Napa, v blízkosti 
několik restaurací, pubů, minimarketů. U hotelu 
zastávka autobusu do centra Ayia Napy (cca 4 km). 
Lekárna a klinika v Ayia Napě. Aquapark Water World 
vzdálen od hotelu cca 2 km. Letiště v Larnace 45 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a několik dalších bungalovů 
rozmístěných v zahradě s celkem 314 pokoji. V hlavní 
budově vstupní hala s recepcí, směnárna, lobby, 
místnost na úschovu zavazadel, výtahy, 4 bary, bar 
pro teenagery, hlavní hotelová restaurace Royal 
Olympic, tematicky zaměřené restaurace (americká, 
řecká a japonská i mezinárodní, určená pouze pro 
dospělé osoby – za příplatek) s nutností rezervace 
předem, konferenční místnost, terasa s TV, minimarket, 
herna pro teenagery, miniklub. Samostatná část 
Fisherman’s Village určená pouze pro ubytování 
dospělých osob v oddělené a klidné části hotelu. 
V rozlehlé tropické zahradě 5 různých sladkovodních 
bazénů (jeden relaxační bazén určený výhradně 
pro dospělé osoby a 3 bazény určené pro klienty 
ubytované v části Fisherman’s Village), některé z nich 
s vodopády, vodní vířivky, oddělený dětský sladkovodní 
bazén se skluzavkou v podobě pirátské lodi, líná 
řeka (pro děti do 140 cm nutný doprovod dospělé 
osoby), bar s terasou, lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma, sprcha u bazénu, dětské hřiště v zahradě.
PLÁŽ  Písečná pláž s pozvolným vstupem 
do vody 150 m od hotelu, lehátka a slunečníky 
za poplatek, sprchy na pláži.
POKOJ  DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), TV/sat., 
individuální klimatizace, telefon, minibar (při příjezdu 
naplněn vodou a soft drinky, doplňování za poplatek, 
minerální voda doplňována denně zdarma), set 
na přípravu kávy a čaje, trezor, francouzské okno 
nikoliv standardní balkon, velikost pokoje 28 m2. 
DRXPV: viz DRX, standardní balkon, výhled bazén 
nebo zahrada (rozděluje recepce). DRXSI: viz DRX, 

prostornější, modernější nábytek, výhled do okolí, 
standardní balkon, velikost pokoje 30 m2. 
DRXSPV: viz DRXSI, výhled bazén nebo zahrada. 
DRXSPG: viz DRXSI, privátní zahrada. JSF: viz DRX, 
2× TV, větší místnost předělená posuvnými dveřmi, 
standardní balkon, velikost pokoje 32 m2.  
JSFPV: viz JSF, rozdělení místnosti místo 
posuvných dveří jen zúženým průchodem, výhled 
bazén nebo zahrada. JSFPVBB: viz JSFPV, palanda. 
JSFPG: viz JSF, výhled mimo hotel, privátní 
zahrada. JSFPGPV: viz JSFPG, výhled bazén 
nebo zahrada. SUPG: viz DRX, standardní balkon, 
lokace v zahradě, místnosti oddělené posuvnými 
dveřmi, v každé místnosti TV, privátní zahrádka, 
velikost 38 m2. (bývalý bungalov se zahradou)
SUPP: viz SUPG, vlastní bazén, (bývalý bungalov 
s privátním bazénem).
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: sauna, jacuzzi, 
2 tenisové kurty (osvětlení za poplatek), fitness, 
fotbal, volejbal, basketbal, aquaaerobik, vodní pólo. 
Za poplatek: parní lázně, nejrůznější druhy masáží, 
kosmetika, kadeřnictví, centrum vodních sportů na pláži. 
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 
dětská stolička v hlavní restauraci, dětský 
oddělený sladkovodní bazén se skluzavkami, 
hotelový babysitting za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby, na pokojích.  
Za poplatek: internetový koutek u recepce.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........  DRX | DRXPV | DRXSI | 

DRXSPV | DRXSPG

HHH | HHi | Hh 

JUNIOR SUITE  .....................  JSF | JSFPV | JSFPVBB  

HHHI | HHh | Hhii | HHi | HH 

JUNIOR SUTE  ..............................  JSFPG | JSFPGPV 

HHHHI | HHhh | HHhii | Hhhi |  
HHh | HHiii | HHii | HHi | HH 

SUTE  .................................................. SUPG | SUPP 

HHHHI | HHhh | HHhii | Hhhi |  
HHh | HHiii | HHii | HHi | HH 

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Písečná pláž s pozvolným  
vstupem do moře

  Široký výběr druhů pokojů

  Hotelový Teenz klub pro teenagery

  Doporučujeme včasnou rezervaci

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kanikahotels.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. 696–697

PROGRAM ALL INCLUSIVE
 Snídaně formou bufetu (07.30–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu v hlavní restauraci  
(18.30–21.30 hod., vyžadováno formální 
oblečení, u mužů dlouhé kalhoty)

  Dětské menu

  Možnost večeře v různých à la carte restauracích 
(v každé 1× týdně, rezervace nutná) 

  Denní snack (10.30–18.30 hod.) 

  Zmrzlina (10.30–23.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.30 hod.)

4,5TripAdvisor
3 116 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ DE LUXE SUPERIOR S PRIVÁTNÍ ZAHRADOU (DRXSPG)
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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. 696–697

POLOHA  Hotelový komplex přímo u pláže cca 10 minut 
od centra Ayia Napa. V okolí obchody, restaurace, taverny.
VYBAVENÍ  271 pokojů, vstupní hala s recepcí, hlavní  
restaurace, několik restaurací à la carte, kavárna, 
lobby bar, společenská místnost s TV/sat., konferenční 
místnost, obchod se suvenýry, vyhřívaný bazén s jacuzzi. 
Venku bazén, dětské brouzdaliště, terasa na slunění, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu, bar na pláži, 
lehátka a slunečníky za poplatek, osušky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,  
župany), klimatizace, set na přípravu kávy a čaje, 
trezor, telefon, TV/sat., minibar za poplatek, balkon  
nebo terasa. DRSS: viz DR, strana k moři. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. Možnost 
dokoupení večeře formou 4chodového menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, squash,  
tenisové kurty, stolní tenis. Za poplatek: biliár,  
malý golfový driving range, masáže, parní lázně,  
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Zábavné večery s hudbou a tancem.
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště, dětské hřiště, 
miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: různé druhy masáží, kosmetické 
balíčky, sauna, parní lázně, lávové kameny, 
kosmetický a kadeřnický salon, vnitřní bazén 

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.grecianbay.com

Hotel Grecian Bay ccccc
KYPR  AYIA NAPA

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

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

  Výborný servis a kuchyně

  Krásné koupání

  Dobrá dostupnost centra Ayia Napa

  Pro náročné klienty
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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. 696–697

4,0TripAdvisor
839 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. 696–697

POLOHA  Cca 2,5 km od živého centra Ayia Napy. 
V okolí mnoho obchodů, restaurací a barů, aquapark 
Water World cca 2 km (pravidelné autobusové spojení).
VYBAVENÍ  Komplex v typickém kyperském stylu 
(55 000 m2), 326 pokojů rozdělených mezi hlavní 
budovu a několik dvoupodlažních budov v zahradě. 
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace 
à la carte, několik barů, kadeřnický salon, konferenční 
místnost, obchod se suvenýry, TV místnost, místnost 
s videohrami, sportovní centrum s vnitřním bazénem. 
V zahradě bazén s jacuzzi a fontánami, dětské 
brouzdaliště, hřiště, miniklub pro děti s vlastním 
dětským bazénem a skluzavkami, terasa na slunění, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Cca 150 m od pláže Nissi Bay (přes 
pobřežní komunikaci), lehátka a slunečníky 
za poplatek, osušky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župany), klimatizace, minibar a trezor za poplatek, 
set na přípravu kávy a čaje, koš ovoce a voda 
při příletu, telefon, TV/sat., hudební kanál a balkon.
DRPV: viz DR, výhled na bazén. FR: viz DR, ložnice 
oddělená zatahovacími dveřmi od obývací místnosti, 
rozkládací pohovka. FRPV: viz FR, výhled na bazén.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, stolní 
tenis, tenisový kurt, sauna, parní lázně, jacuzzi. 
Za poplatek: biliár, masáže, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Animační programy pro děti i dospělé, řecké 
večery s tradičními tanci, folklorní show s živou hudbou.
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště, dětský 
bazén se skluzavkami, dětský miniklub 
(3–12 let), hřiště, zábavné programy, hlídání 
dětí (na vyžádání), dětské židličky v restauraci, 
dětské menu, dětská postýlka, dětské hřiště.
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání 
k dispozici několik bezbariérových pokojů.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–15.30 hod.)

   Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

   Studený snack (10.00–23.45 hod.)

  Odpolední káva a čaj (15.30–17.00 hod.)

  Zmrzlina místní výroby (10.00–23.45 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.45 hod.)

  Vnitřní bazén, fitness, jacuzzi, sauna, parní lázně, 
tenis, basket, stolní tenis, minifotbal

  Teplé občerstvení (10.00–12.00  
a 15.00–18.00 hod.)

  1× za pobyt večeře v à la carte restauraci

WELLNESS & SPA
  Aeneas Spa centrum

  Zdarma: sauna, parní lázně, jacuzzi

  Za poplatek: různé druhy masáží, wellness 
programů, lávové kameny, hydroterapie, 
kosmetické centrum

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.aeneas.com.cy

Hotel Atlantica Aeneas Resort & Spa ccccc
KYPR  AYIA NAPA

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

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

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRPV 

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRPV 

HHhi | Hhh | Hhii | Hhh | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Bohatý program all inclusive

  Bohaté zázemí pro rodiny s dětmi

  V blízkosti oblíbené pláže Nissi Beach

  Aquapark Water World v blízkosti
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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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

RODINNÝ POKOJ

4,5TripAdvisor
518 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. 696–697

POLOHA  V klidnější část letoviska Ayia Napa 
s nádherným výhledem na moře, cca 1,5 km od živého 
centra Ayia Napy. V okolí několik obchodů a restaurací.
VYBAVENÍ  260 pokojů a bungalovů, Vstupní hala 
s recepcí, hlavní restaurace, restaurace à la carte, 
lobby bar, minimarket, vnitřní bazén. Venku 2 bazény, 
bazén pro děti, terasa na slunění, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 200 m, lehátka 
a slunečníky za poplatek, osušky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna (vysoušeč vlasů), WC, 
klimatizace, minilednička, TV/sat., set na přípravu 
kávy a čaje, telefon, trezor za poplatek, balkon.
FR: viz DR, ložnice oddělená posuvnými dveřmi, 
v obývací části rozkládací pohovka s matrací.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, 
stolní tenis, plážový volejbal, fitness, minifotbal, 
šipky, softbalové hřiště, vnitřní bazén.
Za poplatek: sauna, parní lázně, masáže, 
vodní sporty na pláži, kulečník.
ZÁBAVA  Denní a večerní animační 
programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětské hřiště,  
dětská postýlka zdarma, miniklub.
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání  
bezbariérové pokoje.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby, na pokoji. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Atlantica Sun Garden cccc
KYPR  AYIA NAPA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.45 hod.)

  Teplé a studené občerstvení během dne

  Odpolední káva, čaj a zákusky (16.00–17.00 hod.)

  1× za pobyt sauna, jacuzzi

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

HH | Hi | H

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

HHHI | HHh | Hhii

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

  Hotel vhodný pro rodinnou 
dovolenou

  Klidnější okolí hotelu

  Krásný výhled na moře

  Pobyt pro dítě zdarma

  Výborné služby a strava

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.atlanticahotels.com

4,5TripAdvisor
1 393 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. 696–697

POLOHA  Přímo u pláže v zálivu Sandy Bay, 
cca 2 km od centra Ayia Napa. V okolí mnoho 
obchodů, taveren, barů a restaurací.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtah, 
restaurace, kadeřnický salon, konferenční místnost, 
bar, vnitřní bazén. Venku bazén s dětským 
brouzdalištěm a jacuzzi, terasa na slunění, lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Přímo u písečné pláže, lehátka 
a slunečníky za poplatek, osušky oproti kauci.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, trezor za poplatek, TV/sat., 
set na přípravu kávy a čaje, lednička a balkon 
(při obsazenosti 2 dospělí +2 děti palanda).
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenisový 
kurt, fitness, basketbal, plážový volejbal. 
Za poplatek: vybavení na tenis, masáže 
a potápěčské centrum, parní lázeň, 
solárium, sauna, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Tradiční folklorní večery 
s živou hudbou, animační programy.
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště, animační programy, 
dětský miniklub, vysoké židličky v restauraci, dětské 
menu, dětská postýlka zdarma, dětské hřiště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Pavlo Napa Beach cccc
KYPR  AYIA NAPA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

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

  Lehké občerstvení během dne

  Odpolední káva, čaj a sušenky

  Zmrzlina (10.00–21.00 hod.)

  Sauna, jacuzzi, fitness

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

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

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodinnou dovolenou

  V blízkosti obchody a restaurace

  U písečné pláže se světlým pískem

  Možnost ubytování až 2 dětí 
na pokoji

  Oblíbený hotel se stálou klientelou

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.pavlonapa.com.cy

4,5TripAdvisor
1 173 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. 696–697

POLOHA  Komplex po celkové rekonstrukci ve stylu 
kyperské vesnice, situovaný v klidné lokalitě mezi 
letovisky Ayia Napa a Protaras. Vzdálenost od centra 
Ayia Napa cca 4 km, cca 59 km od letiště Larnaca.
VYBAVENÍ  261 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
konferenční místnost, minimarket, obchod se 
suvenýry, hlavní restaurace, lobby bar, několik 
restaurací à la carte (italská, kyperská, sushi bar). 
V zahradě bazén, dětský bazén, terasa na slunění, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu.  
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župany a pantofle), klimatizace, set na přípravu 
kávy a čaje, Nespresso, telefon, TV/sat., lednička 
(voda, nealkoholické nápoje a pivo doplňovány 
denně), balkon nebo terasa. DRO: viz DR, sdílený 
bazén. FR: viz DR, ložnice oddělená posuvnými 
dveřmi. FR1SP: viz FRSP, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, 
tenis, fitness, plážový volejbal. Za poplatek: vodní 
sporty na pláži.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma, 
dětské menu, miniklub (4–12 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Mare Village by Atlantica ccccc
KYPR  AYIA NAPA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................... DR | DRO 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

HHh | Hhii | Hhi | Hh

RODINNÝ POKOJ  .......................................  FR1SP 

HHH | HHIi | Hhi

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

  Hotel po kompletní rekonstrukci

 Klidná dovolená 

  Široká nabídka ubytování se 
sdíleným bazénem

 Bohaté sportovní vyžití

 Vhodné pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.atlanticahotels.com

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Občerstvení (10.30–12.30 a 15.00–18.00 hod.)

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

  Zmrzlina (10.00–24.00 hod.)
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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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

RODINNÝ POKOJ

4,5TripAdvisor
305 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. 696–697

POLOHA  Na okraji letoviska Ayia Napa. V okolí 
několik obchodů, restaurací a barů. Rušné centrum 
Ayia Napa cca 3 km (pravidelné autobusové spojení).
VYBAVENÍ  Hlavní a vedlejší budova, vstupní 
hala s recepcí (možnost pronájmu trezoru), výtah, 
lobby bar, 3 restaurace, obchod se suvenýry, 
konferenční místnost, vnitřní bazén. V zahradě 
bazén, jacuzzi, dětský bazén, terasa na slunění, 
lehátka a slunečníky zdarma, taverna a bar.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 150 m (přes pobřežní 
komunikaci), lehátka, slunečníky a osušky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna (sprcha, vysoušeč vlasů), 
WC, klimatizace, telefon, TV/sat., lednička za poplatek,  
balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis 
(osvětlení za poplatek), stolní tenis, fitness.
Za poplatek: kulečník, sauna, jacuzzi.
ZÁBAVA  V hlavní sezoně 1× týdně 
kyperský večer s živou hudbou.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka zdarma,  
dětské menu v restauraci.
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání 
k dispozici bezbariérové pokoje.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Christofinia cccc
KYPR  AYIA NAPA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.30–23.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky (16.00–17.30 hod.)

  Zmrzlina pro děti (11.00–12.00  
a 15.30–17.00 hod.)

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti pláže Nissi Beach

  Hotel s přátelskou, rodinnou 
atmosférou

  Možnost dokoupení all inclusive

  Cenově výhodná nabídka

  Kombinace odpočinku a zábavy

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.christofinia.com

4,0TripAdvisor
371 hodnotících



657

K
Y

P
R

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 696–697

POLOHA  Nedaleko centra Ayia Napa, v okolí  
mnoho obchodů, restaurací, taveren, barů. Lunapark 
pro děti v blízkosti.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí (možnost 
pronájmu trezoru), výtah, TV místnost, konferenční 
místnost, lobby bar, restaurace, Venku bazén, dětské 
brouzdaliště, terasa na slunění, lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek, taverna a bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 50 m od hotelu, 
lehátka, slunečníky a osušky za poplatek.
POKOJ  DRSSS: koupelna/WC, (sprcha, vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, trezor za poplatek, TV/sat., rádio, 
lednička, balkon, boční výhled na moře. DRPS: viz DRSSS, 
výhled do okolí. DRSVS: viz DRSSS, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness.  
Za poplatek: vodní sporty na pláži, potápěčská 
škola, sauna, stolní tenis.
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště, hřiště,  
dětská postýlka zdarma.
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání 
(dle konkrétních požadavků) k dispozici pokoje 
přizpůsobené pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET   Zdarma: WiFi v celém hotelu.

Hotel Stamatia cccd
KYPR  AYIA NAPA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Lehké občerstvení během dne

  Odpolední káva, čaj a sušenky (17.00–19.00 hod.)

  Zmrzlina (11.00–21.30 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
výroby (10.00–23.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .......  DRSSS | DRPS | DRSVS 

HHH | HHIi | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 60 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel s rodinnou atmosférou

  Hotel v blízkosti pláže i centra

  Možnost ubytování až 2 dětí 
na přistýlce

 Hotel po renovaci

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.stamatiahotel.com

4,5TripAdvisor
141 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. 696–697

POLOHA  Hotelový komplex cca 44 km od letiště 
Larnaca, cca 20 minut chůze od centra Ayia Napa. 
V blízkosti hotelu obchody, restaurace a bary.
VYBAVENÍ  136 pokojů, hlavní budova a několik 
vedlejších budov, vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar, obchod se suvenýry, konferenční místnost. Venku 
bazén, dětský bazén, terasa na slunění, lehátka 
a slunečníky zdarma, bar u bazénu, osušky oproti kauci.
PLÁŽ  Písečná pláž s pozvolným vstupem 
do vody 150 m od hotelu (přes místní komunikaci). 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, kuchyňský kout  
s ledničkou, trezor za poplatek, balkon nebo 
terasa. AP: viz ST, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: volejbal, stolní tenis, 
fitness. Za poplatek: sauna, jacuzzi, masáže, tenis.
ZÁBAVA  Denní a večerní animační programy.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětské hřiště, 
miniklub, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Tsokkos Paradise cccc
KYPR  AYIA NAPA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Občerstvení (10.30–12.00 a 15.30–17.30 hod.)

  Neomezená konzumace alkoholických 
a nealkoholických nápojů místní výroby 
(10.30–24.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................... ST 

HHh | HHi | HH | HII | Hi 

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHHH | HHhi | Hhh | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

 Ubytování v apartmá a studiích

  Možnost dokoupení all inclusive

  Dostupnost živého centra 
Ayia Napa

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.tsokkos.com

4,0TripAdvisor
451 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. 696–697

POLOHA  Přímo v centru Protaras, cca 54 km 
od letiště Larnaca. V okolí mnoho obchodů, 
restaurací a barů. Autobusová zastávka u hotelu.
VYBAVENÍ  2 budovy, vstupní hala s recepcí, trezor 
zdarma, výtah, TV místnost, malá konferenční místnost, 
restaurace, bar, bazén, dětské brouzdaliště, terasa 
na slunění, lehátka a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 400 m, lehátka a slunečníky 
za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna (sprcha, vysoušeč vlasů), 
WC, klimatizace, telefon, TV/sat., hudební kanál, 
balkon nebo terasa. DRS: viz DR, lednička, 
rychlovarná konvice. FR: viz DR, opticky oddělená 
ložnice, pohovka, lednička. AP: viz DR, oddělená 
ložnice, kuchyňský kout, vedlejší budova.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu 
(mimo hlavní sezonu večeře servírovaná – výběr ze 
4 jídel). Možnost dokoupení oběda formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, šipky. 
Za poplatek: tenis, kulečník, sauna, vodní sporty.
ZÁBAVA  V hlavní sezoně 2× týdně zábavné 
večery. Možnosti zábavy v centru Protaras.
PRO DĚTI  Dětský koutek, místnost s videohrami, 
dětské brouzdaliště, dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokoji.
Za poplatek: internetový koutek v lobby
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Kapetanios Bay ccc
KYPR  PROTARAS

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

HHhh | HHhi | Hhh | Hhii

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHhh | HHhi | Hhh | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti pěkné pláže

  Aktivní dovolená plná zábavy

  Pro mladé

  Hotel po renovaci

  Ubytování až pro 2 děti zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kapetaniosgroup.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SUPERIOR

4,0TripAdvisor
309 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. 696–697

POLOHA  Hotel cca 15 minut chůze od centra 
známého letoviska Protaras a cca 60 km 
od mezinárodního letiště Larnaca.
VYBAVENÍ  120 pokojů, vstupní hala s recepcí, hlavní  
restaurace, restaurace à la carte, bar, konferenční 
místnost. Venku 3 bazény (1 pro děti), terasa na slunění, 
lehátka a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 250 m od hotelu. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, minibar za poplatek, telefon, TV/sat.,  
set na přípravu kávy a čaje, trezor, balkon  
nebo terasa. DRSS: viz DR, směrem k moři. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. JSSS: viz DRSS, 
prostornější. DRSVS: viz DRSV, ložnice oddělená 
zatahovacími dveřmi.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness. 
Za poplatek: sauna, jacuzzi, masáže.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma, 
dětský bazén, miniklub.
PRO HANDICAPOVANÉ  K dispozici několik 
pokojů pro handicapované klienty (pokoje jsou 
na vyžádání dle konkrétních požadavků).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Blue Ivy cccc
KYPR  PROTARAS

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, sauna, parní lázně, 
kosmetické balíčky 

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

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRSVS 

HHHh | HHHi | HHH | HHII | HHi

JUNIOR SUITE  ..............................................  JSSS 

HHh | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 250 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s rodinnou atmosférou

  K dispozici pokoje  
pro handicapované

  Klidná oblast

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.theblueivy.com

NOVINKA

4,5TripAdvisor
132 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. 696–697

POLOHA  Na jedné z nejhezčích pláží na Kypru, 
centrum letoviska Protaras cca 200 m, v okolí mnoho 
obchodů, restaurací, barů a taveren, letiště Larnaca 
cca 47 km.
VYBAVENÍ  192 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
hlavní restaurace, bar, konferenční místnost, 
televizní místnost, obchod se suvenýry, kadeřnický 
a kosmetický salon, vnitřní bazén. Venku bazén, 
dětský bazén, terasa na slunění, lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.
PLÁŽ  Přímo na písečné pláži, lehátka 
a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna (vysoušeč vlasů), WC, 
klimatizace, rádio, telefon, TV/sat., trezor za poplatek, 
minibar za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, 
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
DRSF: viz DRSV, přímý výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu ultra all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
vnitřní bazén. Za poplatek: sauna, jacuzzi, 
masáže, parní lázně, tenis.
ZÁBAVA  Animační programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, místnost na hraní, 
dětská postýlka.
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání 
(dle konkrétních požadavků) k dispozici pokoje 
přizpůsobené pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Constantinos The Great ccccc
KYPR  PROTARAS

PROGRAM ULTRA 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Občerstvení během dne

   Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(09.00–01.00 hod.)

  Trezor, 1. naplnění minibaru při příletu 
(nealkoholické nápoje)

   Zmrzlina

   Káva a čaj se sušenkami (16.30–17.30 hod.)

  Tematické večeře s cooking show  
(18.30–21.30 hod.)

   1× týdně možná návštěva některé à la carte 
restaurace

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u 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 centra

 Krásná pláž přímo u hotelu

 Možnost dokoupení all inclusive

  Cenově výhodný hotel pro středně 
náročné klienty

 Hotel po renovaci

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.tsokkos.com

4,0TripAdvisor
1 835 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. 696–697

POLOHA  Přímo na pláži a v centru letoviska 
Protaras, v okolí mnoho obchodů, restaurací a barů.
VYBAVENÍ  165 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
výtah, hlavní restaurace s terasou a výhledem na moře, 
restaurace s rybími specialitami, americký gril bar,  
řecká taverna, bar, konferenční místnost, obchod  
se suvenýry, kadeřnický salon. Venku 3 bazény  
(2 bazény jen pro dospělé), terasa na slunění, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, restaurace u bazénu.
PLÁŽ  Přímo u písečné pláže, lehátka 
a slunečníky za poplatek, osušky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna (vysoušeč vlasů, župany), WC, 
telefon, TV/sat., rádio, trezor, minibar (voda doplňována 
každý den zdarma), set na přípravu kávy a čaje, 
balkon nebo terasa. DRSS: viz DR, strana k moři.
DRSV: viz DR, výhled na moře. DRSP: viz DR, sdílený 
bazén. JS: viz DR, prostornější, ložnice oddělená 
od obývací části posuvnými skleněnými dveřmi.
JSSV: viz JS, výhled na moře. JSSVSP: viz JSSV, sdílený 
bazén. SUPP: viz DR, oddělená ložnice, privátní bazén.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou 
bufetu. Možnost dokoupení plné penze.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
stolní tenis (u vedlejšího hotelu Sunrise Beach). 
Za poplatek: tenis, squash (vše u vedlejšího 
hotelu Sunrise Beach), vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v centru Protaras.
PRO DĚTI  Hřiště, miniklub, dětská postýlka zdarma,  
dětské menu v restauraci.
PRO HANDICAPOVANÉ  Na vyžádání 
k dispozici několik bezbariérových pokojů.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby 
a na pokojích, internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA
  Moderní wellness centrum

   3 vnitřní bazény s různou teplotou a koncentrací 
soli, 2 sauny, parní lázně, hammam, relaxační 
místnost, ledová místnost

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sunrise.com.cy

Hotel Sunrise Pearl Resort & Spa ccccc
KYPR  PROTARAS

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

HH | HI

JUNIOR SUITE  ........................................  JS | JSSV 

HHHH | HHhi | Hhii

JUNIOR SUITE  ..........................................  JSSVSP 

HH

SUITE  ...........................................................  SUPP 

HHHH | HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pro nejnáročnější klienty

  Přímo na krásné písečné pláži

  Přímo v centru Protaras

  Výborné služby a kuchyně

  Moderní wellness & spa s širokou 
nabídkou 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. 696–697

5,0TripAdvisor
1 458 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. 696–697

POLOHA  Přímo u pláže v oblasti Protaras (2 km) 
v klidnější lokaci, nejbližší restaurace, obchody cca 
500 m. Střediska Paralimni 5 km a Ayia Napa 8 km, 
aquapark v Protaras 1 km, v Ayia Napa 9 km. Se 
středisky a aquaparky spojení autobusem, zastávka 
250 m od hotelu. 55km od letiště v Larnace.
VYBAVENÍ  4 budovy, recepce, hlavní restaurace 
s terasou, restaurace à la carte, 2 bary, minimarket, 
směnárna, konferenční sál. Venku 2 bazény, dětský 
bazén, lehátka, slunečníky a osušky zdarma. 
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka 
a slunečníky za poplatek, osušky na pláž zdarma. 
POKOJ  ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., telefon, lednička, klimatizace, kuchyňský 
kout, set na přípravu kávy a čaje, trezor, balkon nebo 
terasa. STSF: viz ST, výhled na moře. AP: viz ST, 
oddělená ložnice. APSS: viz AP, směrem k moři. 
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: minifotbal, 
fitness (od 12 let), aerobik, minigolf, basketbal, 
tenis (vybavení a osvětlení za poplatek), plážový 
volejbal. Za poplatek: půjčovna kol, biliár. 
ZÁBAVA  Animační programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 
dětská stolička v restauraci, dětský bazén, miniklub.
PRO HANDICAPOVANÉ  Hotel disponuje několika 
pokoji (typ apartmá) pro handicapované (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

STUDIO ...................................................  ST | STSF 

HHH | HHi | Hh

APARTMÁ  ..............................................  AP | APSS 

HHhh | HHHi | HHH | HHii

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 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u pláže

  Prostorné pokoje

  Kvalitní služby all inclusive

Hotel Louis Althea Beach cccc
KYPR  PROTARAS

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.louishotels.com

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, salon krásy, sauna

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (7.30–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.)

  Snack (12.00–16.30 hod.)

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

  Restaurace à la carte (19.00–21.30 hod.)
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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. 696–697

Hotel Louis Althea Bech

4,5TripAdvisor
42 hodnotících
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Hotel Funtazie klub Cavo Maris cccc
KYPR  PROTARAS

POLOHA  V klidné poloze cca 1,5 km od centra 
Protaras (pravidelné autobusové spojení) v krásné 
udržované zahradě. Obchody, restaurace, taverny, 
lákárna, bankomat v centru Protarasu. Autobusová 
zastávka 5 min od hotelu (spojení Protaras, Ayia Napa).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, bar, místnost 
s TV, restaurace, kavárna, obchod se suvenýry, 
kadeřnictví, spa centrum, konferenční místnost. 
Venku bazén, dětské brouzdaliště, bar u bazénu, 
terasa na slunění, lehátka a slunečníky zdarma, 
osušky oproti kauci, restaurace à la carte.
PLÁŽ  Přímo u písečné pláže, lehátka 
a slunečníky za poplatek, osušky oproti kauci.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., rádio, lednička, trezor, 
balkon, při obsazenosti 2 dospělí a 2 děti –  
palanda, velikost pokoje 21 m2. DRSS: viz DR, 
strana k moři. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
FRSS: viz DR, 1 větší místnost se 4 pevnými lůžky, 
velikost pokoje 25 m2. FRSV: viz FRSS, výhled 
na moře. FRM: mezonet viz FR, ložnice v 1. patře. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, stolní 
tenis, šipky, plážový volejbal. Za poplatek: vodní 
sporty na pláži, výuka potápění, biliár.
ZÁBAVA  Pravidelné zábavné večery 
s tancem a animační programy.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma, dětská stolička 
v hlavní restauraci, dětské menu v restauraci, dětský 
bazén,  dětské hřiště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu 
hotelu. Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.15–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (13.00–15.30 hod.)

  Večeře formu bufetu (19.00–21.30 hod.) 

  Odpolední káva, čaj, sušenky (15.30–18.30 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–24.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Nové spa centrum

  Zdarma: vnitřní bazén, ftness

  Za poplatek: jacuzzi, sauna, pára, masáže

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

HHH | HHii | HHi | HH | H

RODINNÝ POKOJ ................................  FRSS | FRSV 

HHHH | HHhi | HHh | Hhii

RODINNÝ POKOJ MEZONET  .........................  FRM 

HHHHI | HHhh | HHHii | HHHI | HHH | HHIII | HHII

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 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výborná kuchyně

  Díky kvalitním službám  
má hotel stálou klientelu

 Vhodné podmínky pro potápění

  Klidná dovolená

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.cavomaris.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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ S VÝHLEDEM NA MOŘE (DRSV)

4,0TripAdvisor
1 063 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. 696–697

POLOHA  U menší zátoky v klidné části Paralimni, 
cca 2 km od centra Protaras. Možnost využít 
autobusového spojení do Protarasu a Ayia Napy.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtah, 
restaurace, bar, minimarket, kadeřnický salon. Venku 
bazén, dětské brouzdaliště, dětské hřiště, terasa 
na slunění, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ  Přímo u písečné pláže, lehátka 
a slunečníky za poplatek, osušky zdarma.
POKOJ  DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, rádio, TV/sat., minilednička 
za poplatek, trezor za poplatek a balkon. 
DRSVS: viz DRS, výhled na moře.  
FRSV: viz DRS, 1 větší místnost s palandou.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.  
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis,  
volejbal, fitness. Za poplatek: tenis, sauna,  
parní lázně, masáže, biliár, potápěčské centrum.
ZÁBAVA  Tematické večery s živou hudbou.
PRO DĚTI  Dětské brouzdaliště, dětský klub (4–10 let), 
hřiště, dětské menu a židličky v restauraci, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Crystal Springs cccc
KYPR  PROTARAS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  K obědu a večeři karafa vína, točené pivo, 
nealkoholické nápoje, káva, zmrzlina

  Občerstvení (10.30–12.00 hod.)

  Teplé i studené sendviče, hamburgery, saláty 
(15.00–17.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRS | DRSVS 

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro rodinnou 
dovolenou

  Možnost dokoupení all inclusive

  Klidné prostředí

  Hotel vhodný pro seniory

  Oblíbený hotel se stálou klientelou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.crystalspringsbeachhotel.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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SUPERIOR S VÝHLEDEM NA MOŘE

4,5TripAdvisor
1 515 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. 696–697

POLOHA  Přímo u pláže a v centru Protaras. 
V okolí mnoho obchodů, restaurací a barů.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtah, 
minimarket, restaurace, 4 bary, taverna, 
konferenční místnost, kadeřnický salon, krytý 
bazén. V zahradě bazén, dětský bazén, jacuzzi, 
terasa na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž u hotelu, lehátka 
a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna (vysoušeč vlasů), WC, 
klimatizace, telefon, TV/sat., minibar za poplatek, balkon.
DRSS: viz DR, boční výhled na moře. DRSV: viz DR, 
výhled na moře. SUSVI: viz DR, přímý, panoramatický 
výhled na moře, moderní design, župany a pantofle, 
set na přípravu kávy a čaje, 2 balkony.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.  
Možnost dokoupení oběda formou bufetu. 1× za pobyt  
možnost večeře v à la carte restauraci nebo 
italské restauraci (nutná rezervace na recepci).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenisový kurt 
(vybavení za poplatek), stolní tenis, fitness. 
Za poplatek: kulečník, squash, sauna, 
masáže, kurzy potápění.
ZVLÁŠTNOSTI  Svatební obřady.
ZÁBAVA  Animační programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Dětský koutek, dětský bazén,  
dětská postýlka zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby i na pokojích.
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Sunrise Beach cccc
KYPR  PROTARAS

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

SUITE  ..........................................................  SUSVI 

HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 65 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo na krásné pláži

  Bohaté možnosti zábavy  
v blízkosti centra

   Kvalitní hotel pro náročnější klienty

  Výborné služby a strava

   Pobyt pro dítě zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sunrise.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. 696–697

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

POKOJ SUPERIOR

4,5TripAdvisor
2 182 hodnotících
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POLOHA  V okrajové části Protarasu, poblíž menší 
písečné pláže. Centrum Protarasu cca 1 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtahy,  
2 restaurace, 7 à la carte restaurací (2 v areálu 
hotelu), několik barů, konferenční místnost a vnitřní 
bazén. V zahradě 2 bazény, aquapark, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Menší písečná pláž cca 50 m od hotelu,  
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, minibar, trezor (zdarma při zakoupení 
all inclusive), telefon, TV/sat., balkon nebo terasa, 
velikost pokoje 22 m2. DRS: viz DR, prostornější.
DRSS: viz DR, strana k moři. DRSV: viz DR, výhled  
na moře. FR: viz DRS, prostornější, palanda, velikost 
pokoje 25 m2. ST: viz DR, samostatná budova, pokoj 
vybaven kuchyní, velikost pokoje 36 m2. AP1: viz ST, 
oddělená ložnice, velikost pokoje 44 m2.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu premium all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, vnitřní 
bazén, aquapark (při zakoupení all inclusive).
Za poplatek: tenisový kurt.
ZÁBAVA  Pravidelné denní a večerní 
animační programy pro děti a dospělé.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: v areálu hotelu 
(při zakoupení all inclusive).
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Funtazie klub Anastasia cccc
KYPR  PROTARAS

PROGRAM PREMIUM 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Možnost oběda nebo večeře v à la carte 
restauraci (nutná rezervace)

  Snack (10.30–12.00 a 15.00–17.30 hod.)

  Káva, čaj a zákusky (16.30–17.30 hod.)

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby (10.15–01.00 hod.)

  Župan a pantofle na pokoji

  Trezor na pokoji

  WiFi v celém areálu hotelu

  Naplnění minibaru po příjezdu  
(další doplnění za poplatek)

  Neomezený vstup do aquaparku

  Tenisový kurt

  Návštěva spa centra (1× za týden – 30 minut 
sauna, 30 minut jacuzzi, 30 minut parní lázně)

WELLNESS & SPA
  Zdarma: fitness, vnitřní bazén

  Za poplatek: sauna, jacuzzi, parní lázně, masáže

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

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

HHii

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

HHHH | HHHi | HHH | HHii

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

HHH | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Aquapark Aquamarina Waterpark 
součástí hotelu

  Několik druhů pokojů

  Cenově výhodná nabídka

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.tsokkos.com



673

K
Y

P
R
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DVOULŮŽKOVÝ POKOJ S VÝHLEDEM NA MOŘE (DRSV)

3,0TripAdvisor
76 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

Agapi Beach cccc A 2 2–14 let 76
Aqua Sun Village Watter Park cccc A 2 2–12 let 110
Aldemar Knossos Royal ccccc P, A 2 2–12 let 98
Aquila Elounda Village ccccc S, P, A – 124
Avra Imperial Beach Resort & Spa ccccc P, PP 2 2–12 let 24
Anemos Luxury Grand Resort ccccc P, PP 2 2–13 let 36
Anna Maria Village ccc P 2 2–12 let 90
Arina Beach cccc A 2 2–12 let 82
Blue Bay cccc A 2 2–12 let 70
Blue Palace ccccc S, P 1 2–12 let 126
Corina Paloma Garden ccc P 1 2–12 let 113
Creta Palm cccc P, A 2 2–12 let 31
Creta Star cccc A – 66
Despo ccc A 1 2–13 let 85
Dias & Apartments cccc BS, S 2 2-12 let 118
Diogenys Blue Palace cccc A 2 2–13 let 84
Elefteria ccc S, P 2 2–12 let 33
Elysium Boutique ccccc P, A – 83
Eliros Mare cccc P, A 2 2–13 let 38
Funtazie klub Aquila Rithymna Beach ccccc P, A 2 2–14 let 46
Funtazie klub Fodele Beach & Waterpark Holiday Resort ccccc A 3 2–13 let 72
Funtazie klub Louis Creta Princess cccc A 2 2–14 let 26
Funtazie klub Lyttos Beach cccc A 4 2–13 let 94
Funtazie klub Sunconect Marina Beach cccc A 2 2–13 let 86
Gortyna ccc P, A 2 2–14 let 68
Grecotel Amirandes ccccc P 2 2–14 let 80
Grecotel Plaza & Spa cccc P 1 2–12 let 44
Grecotel White Palace cccc UA 2 2–14 let 58
Grecotel Marine Palace & Suites ccccd A 2 2–14 let 60
Grecotel Vila Oliva cccc P 1 2–12 let 57
Chersonissos Central ccc S, P 1 2–12 let 108
Ikones Suites ccccc P – 43
Iberostar Creta Panorama & Mare ccccd P, A 2 2–12 let 62
Ikaros Beach Luxury Resort & Spa ccccc P, A 2 2–12 let 114
Iraklis ccc BS, S 2 2–12 let 119
Joan Beach cccc P, A 2 2–13 let 54
Kalimera Kriti ccccc P, PP+ 2 2–17 let 122
Kyknos Beach cccc A 3 2–13 let 111
Koukouras ccc BS, S 2 2–12 let 32
Lavris & Spa cccc A 2 2–12 let 88
Marirrena ccc S, P 2 2–12 let 74
Mediterraneo cccc A 3 2–14 let 112
Mitsis Laguna Resort & Spa ccccc A 2 2–13 let 96
Mitsis Rinela Beach Resort & Spa ccccc A 2 2–13 let 78
Mythos Palace Resort & Spa ccccc A 2 2–13 let 34
Marilena cccc A 2 2–13 let 71
Maravel Land ccc P, A 2 2–12 let 55
Molos Bay cccc P 3 2–12 let 28
Nana Princess ccccc S, P 2 2–13 let 102
Nana Beach ccccc P, A 2 2–12 let 107
Neptuno Beach cccc A 2 2–13 let 75
Nefeli cccc P 2 2–12 let 51
Porto Platanias Resort ccccc P, A 2 2–13 let 30
Porto Greco Village cccc A 2 2–12 let 109

Kréta
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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, PA – premium all inclusive., PP – plná penze, PP+ – plná penze plus, PX – polopenze de luxe, S – snídaně, SA – soft all inclusive.

Kréta

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ HI HII STRANA

Royal Blue Resort & Spa ccccc P 2 2–12 let 64
Rethymno Residence cccc A 2 2–14 let 48
Rethymno Village ccc A 2 2–14 let 50
Seafront ccc P, SA 2 2–13 let 52
Semiramis cccc A 2 2–13 let 106
Sentido Blue Sea Beach ccccc P, A 2 2–13 let 116
Sea Side Resort & Spa ccccc A 2 2–13 let 69
Sissi Bay cccc P, A 2 2–12 let 121
Smartline Village Resort & Waterpark cccc A 2 2-15 let 104
Solimar Aquamarine ccccc A, U 2 2–14 let 29
Solimar Dias cccd A 2 2–12 let 56
Stella Island ccccc P, A – 92
Stella Village cccc A 2 2–12 let 91
Stella Palace ccccc A 2 2–12 let 89
Star Beach Village cccc A 4 2–14 let 100
The Synthopia by Orion cccc A – 53
Triton ccc S, P 1 2–12 let 120
Vantaris Beach cccc P, A 2 2–13 let 42
Vantaris Palace ccccc P, A 2 2–13 let 40
Vantaris Garden ccc P, A 2 2–13 let 41
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HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ HI HII STRANA

Aegean Plaza cccc S, P 2 2–12 let 145
Amaryllis ccc S, P 1 2–13 let 141
Aqua Blue ccccc S, P 2 2–12 let 136
Artemis ccc S 1 2–13 let 150
Costa Grand Resort & Spa ccccc S, P 2 2–12 let 144
Dilino cc BS, S 1 2–8 let 151
Enjoy Villas ccc S 1 2–12 let 149
Makarios ccc S 2 2–12 let 148
Mediterranean White cccc S, P, PP 1 2–12 let 134
Marybill ccc S 1 2–12 let 143
Nine Muses cccc S, P 1 2–14 let 140
Paradise Resort ccc S, P, PP 1 2–12 let 153
Perissa Bay ccc S 1 2–12 let 142
Proteas cc S 1 2–12 let 152
Rivari ccc S 1 2–12 let 147
Santo Miramare cccc S, P 1 2–12 let 138
Scorpios Beach ccc BS, S 3 2–12 let 135
Splendour Resort cccc S, P 1 2–13 let 133
Terra Blue cccd S 1 2–12 let 146

Santorini

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; 
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HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ HI HII STRANA

Afandou Blu Resort ccc A 2 2–13 let 211
Aquagrand Exculsive Deluxe Resort ccccc P, PP – 234
Apollo Beach cccc P, A 1 2–12 let 173
Asteria cc S 1 2–14 let 251
Atlantica Aegean Blue ccccc A 2 2–13 let 216
Atlantica Dreams Resort & Spa ccccc A 2 2–12 let 248
Atlantica Imperial Resort ccccc P, A – 214
Atrium Palace Thalasso Spa Resort & Villas ccccc P, A 2 2–12 let 232
Atrium Prestige Thalsso Spa Resort ccccc P, PP 2 2–12 let 250
Avra Beach cccc A 2 2–13 let 192
Boutique 5 & Spa ccccc P – 237
Calypso Beach cccc A 2 2–13 let 174
Casa Cabana cccd S – 180
Cathrin cccc P, PP 1 2–14 let 179
Dodeca Sea Resort cccc A 3 2–12 let 202
El Greco cc P 2 2–18 let 191
Elysium Resort& Spa ccccc P 2 2–12 let 164
Esperos Palace ccccd P, A 1 2–13 let 170
Esperos Village Blue ccccc P, A – 172
Evi ccc A 2 2–13 let 181
Evita Sun cccc A 2 2–13 let 176
Fantasy cccd A 2 2–13 let 228
Filerimos Village cccc A 2 2–14 let 200
Funtazie klub Irene Palace cccc P, A 4 2–15 let 222
Funtazie klub LABRANDA Kiotari Bay cccc A 2 2–12 let 244
Funtazie klub LTI Amada Colossos Beach ccccc UA 2 2–14 let 166
Funtazie klub Sunconnect Kolymbia Star cccc A 3 2–14 let 220
Gennadi Grand Resort ccccc P, U 3 2–12 let 246
Golden Odyssey cccc A 3 2–12 let 226
Grecian Fantasia Resort ccc P 3 2–10 let 183
Grecotel Rhodos Royal cccc P, A 2 2–13 let 168
Kalithea Horizon Royal ccccd A 2 2–13 let 206
Kalithea Mare Palace cccc P, PP 1 2–13 let 208
Kamari Beach cccc A 2 2–12 let 235
Kresten Palace cccc P, PP 2 2–15 let 205
Labranda Blue Bay cccc A 3 2–12 let 198
Lido Star cccc S, P 2 2–12 let 175
Lindian Village ccccc P 2 2–12 let 236
Loutanis ccc A 2 2–13 let 229
Lydia Maris Resort & Spa ccccd A 2 2–14 let 219
Lymberia ccc A 1 2–13 let 182
Mayia Exclusive Resort & Spa ccccc A – 328
Memphis Beach cccc A 2 2–13 let 224
Mitsis Alila Exculsive Resort& Spa ccccc U 2 2–13 let 162
Mitsis Grand Beach ccccc A 2 2–13 let 188
Mitsis La Vita Beach cccc S, P 1 2–13 let 190
Mitsis Lindos Memories ccccc P – 231
Mitsis Petit Palais cccc P, A 1 2–13 let 187
Oasis Hotel & Bungalows ccc A 2 2–13 let 213
Oceanis Park cccc A 2 2–13 let 194
Port Royal Villas & Spa ccccc P, A – 218
Princess Flora ccc P, A 2 2–14 let 210
Princess Sun cccc A 2 2–13 let 242
Rodos Princess Beach cccc A 3 2–13 let 240
St. Paradise ccc BS, S, P 2 2–15 let 185
Summer Dream ccc A 2 2–13 let 203
Sun & Sea ccc S 1 2–14 let 184
Sunshine Rhodes cccc A 2 2–14 let 196
The Kresten Royal Villas & Spa ccccc A 2 2–14 let 204
Tina Flora ccc P 1 2–12 let 230
Trianatafillas ccc S 3 2–13 let 212
Vergina Sun ccc BS 1 2–15 let 186
White Dreams Resort cccc A – 178

Rhodos

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, PA – premium all inclusive., PP – plná penze, PP+ – plná penze plus, PX – polopenze de luxe, S – snídaně, SA – soft all inclusive.
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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

Aegean Village cccc P 2 2–13 let 278
Aeolos Beach cccc P, A 2 2–12 let 332
Aqua Blu Boutique Hotel & Spa ccccc S – 328
Akti Palace Resort & Spa ccccc A 3 2–14 let 264
Alexandra Beach cccc BS, S 2 2–13 let 326
Ammos cccc A 2 2–14 let 308
Apollon cccc A 2 2–13 let 336
Apollon Windmill cccc A 2 2–12 let 334
Asteras Resort cccc A 2 2–13 let 277
Astir Odysseus ccccc P, A 3 2–12 let 310
Atlantica Porto Bello Royal ccccc A 2 2–13 let 270
Atlantis cccc A 2 2–12 let 329
Blue Lagoon Resort & Aquapark ccccc A 3 2–13 let 330
Blue Lagoon Village ccccc A 3 2–13 let 282
Caravia Beach ccccd A 2 2–13 let 292
Caravia Beach ccccd A – 294
Carda Beach by Atlantica ccccc A 2 2–13 let 266
Cleopatra Superior ccc S 2 2–13 let 280
Corali cccc P, A 3 2–14 let 314
Diamond Boutique cccc P 2 2–15 let 339
Diamond Deluxe ccccc P – 327
Dimitra Beach Resort ccccd P, A 2 2–12 let 344
Eleni cc S 2 2–12 let 287
Eurovillage Achilles cccc A 2 2–12 let 304
Evripides Village Beach cccd A 3 2–14 let 279
Funtazie klub Holiday Village Kos by Atlantica cccc A 2 2–13 let 290
Funtazie klub LABRANDA Marine Aquapark Resort cccc A 3 2–14 let 312
Gaia Garden ccc A 1 2–12 let 338
Gaia in Style cccd A – 317
Gaia Palace ccccc A 3 2–12 let 302
Gaia Village cccd A 3 2–12 let 316
Grand Blue Beach ccccc A 2 2–12 let 268
Grecotel Royal Park cccc A 2 2–13 let 288
Grecotel Kos Imperial Thalasso ccccc A 2 2–13 let 320
Harmony Crest Resort cccc A 2 2–12 let 324
Helona Resort ccccc P 2 2–12 let 272
Hermes cc S, P 1 2–13 let 297
Horizon Beach Resort ccccd P 2 2–13 let 303
Ikos Aria ccccc UA 3 2–12 let 284
Ilios Hotel & Farming cccc A 3 2–12 let 315
Ionikos ccc S, P 1 2–12 let 286
Kipriotis Panorama Hotel & Suites ccccc U 2 2–12 let 322
Kos Aktis cccc S, P 1 2–13 let 340
Kris Mari ccc S 1 2–13 let 281
Lakitira Resort Hotel & Village cccc P, PP 2 2–12 let 274
Lakitira Suites ccccc P 4 2–12 let 276
Magic Life Marmari Palace by Atlantica ccccc A 2 2–13 let 298
Mastichari Bay cccc P, A 3 2–12 let 306
Michelangelo Resort & Spa ccccc P, A 2 2–12 let 342
Mitsis Blue Domes Exculsive Resort & Spa ccccc U 3 2–13 let 258
Mitsis Family Village Beach cccc A 3 2–13 let 262
Mitsis Summer Palace Beach ccccd U 2 2–13 let 260
Neptune Resort, Convention Centre & Spa ccccc P 3 2–14 let 300
Nina ccc P 2 2–13 let 296
Platanista cccc P 2 2–12 let 325
Pyli Bay cccd A 2 2–13 let 295
Theonia cc S 1 2–13 let 341
The Small Village ccc BS, S, P, PP+ 3 2–13 let 309
Tropical Sol ccc S 2 2–14 let 319
Villa Andrews ccc A 2 2–12 let 318

Kos
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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, PA – premium all inclusive., 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

Albatros ccc S, P 1 2–12 let 367
Alex ccc S – 355
Alimounda Mare ccccc P, PP+ 2 2–12 let 352
Amoopi Bay ccc S, P 1 2–15 let 366
Blue Waves ccc BS, S 2 2–12 let 359
Castelia Bay cc S 1 2–12 let 368
Iolkos ccd S, P 1 2–14 let 357
Irini cccc P, PP 1 2–12 let 361
Konstantinos Palace ccccc PP 1 2–12 let 351
Kyra Panagia ccc S 2 2–13 let 358
Miramare Bay cccd S, P 3 2–12 let 354
Oceanis ccc S, P 1 2–12 let 356
Royal Beach cccc BS, S 3 2–12 let 362
Studia Popi ccc BS, S 1 2–12 let 364
Saint Nicolas ccd BS 2 2–12 let 365
Sunset ccd BS, S, P 1 2–13 let 360

Karpathos

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ HI HII STRANA

Agrilionas Beach ccd BS, S 1 2–12 let 392
Arion cccc P, A 1 2–15 let 388
Athena Beach ccc S, P 1 2–12 let 390
Doryssa Seaside Resort ccccc P, A 1 2–13 let 376
Glicorisa Beach ccc P – 378
Kerveli Village cccd P 1 2–13 let 385
Limnionas Bay ccc P 2 2–13 let 394
Maritsa Bay ccc P 2 2–14 let 380
Mykali Bay P 1 2–13 let 381
Protheas Blu Resort ccccc S, P – 375
Saint Nicholas cccd A 1 2–14 let 382
Samaina Inn cccc P, A 2 2–12 let 386
So Nice ccc BS, S 2 2–12 let 391
Theo cc BS 1 2–18 let 393
Zefiros ccc P 2 2–13 let 384

Samos
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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

Aeolos Beach Resort cccc A 3 2–12 let 443
Acharavi Beach cccc P 1 2–13 let 416
Alkionis ccc P, A 2 2–14 let 437
Almyros Beach ccccc A 2 2–12 let 418
Angela Beach ccc/ Angela Beach Family Deluxe cccc A 2 2–14 let 420
Atlantica Grand Mediterraneo & Spa ccccc S, P, A – 401
Aurora ccc S, P 2 2–12 let 439
Cooee Albatros ccc P, A 2 2–14 let 436
Delfinia  cccc P 2 2–13 let 435
Elea Beach cccc P, A 1 2–13 let 409
Funtazie klub Attika Beach cccd P, PP+ 4 2–15 let 430
Funtazie klub Louis Corcyra Beach cccc A 2 2–15 let 404
Golden Mare cccc A 2 2–12 let 414
Golden Sands ccc A 2 2–13 let 434
Ikos Dassia ccccc U 2 2–12 let 406
Ipsos Beach ccc S 2 2–12 let 412
Kontokali Bay Resort & Spa ccccc P, PP 2 2–12 let 402
Livadi Nafsika ccc A 1 2–13 let 411
Magna Graecia cccc A 1 2–12 let 410
MarBella Corfu ccccc P, U 2 2–12 let 440
MarBella Nido Suite & Villas ccccc S, P – 441
Mareblue Beach cccc A 2 2–13 let 422
MAYOR Capo di Corfu cccc P, A 2 2–12 let 432
MAYOR La Grotta Verde Grand Resort ccccd A – 428
MAYOR Pelekas Monastery ccccd P, A 2 2–12 let 426
MAYOR Mon Repos Palace Art cccc S, P – 446
Nautilus Barbati ccc P, A 1 2–12 let 413
Paleo Art Nouveau Hotel cccd S, P, A 2 2–12 let 425
Potamaki Beach ccc P 1 2–13 let 442
Porto Demo Boutique cccc A – 424
Primasol Louis Ionian Sun cccc A 2 2–14 let 444
Roda Garden Village ccc A 2 2–13 let 419
Seabird ccd P 2 2–13 let 438
Sunshine Corfu & Spa cccc A 3 2–13 let 408

Korfu



681

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, PA – premium all inclusive., 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

Armonia ccc S 2 2–12 let 464
Avra Beach cc S 1 2–13 let 466
Enodia cccc A 2 2–15 let 452
George ccc S, P 1 2–12 let 462
Christiana ccc S, P 1 2–13 let 465
Ionian Blue Resort ccccc S, P 2 2–12 let 456
Odyssey ccd S 1 2–12 let 467
Palmyra ccc S 2 2–12 let 461
Porto Galini cccc S, P, PP 3 2–12 let 458
Porto Ligia ccc S 1 2–12 let 455
Red Tower ccc S, P 2 2–12 let 460
Vassiliki Bay ccc S, P 1 2–15 let 454

Lefkada

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ HI HII STRANA

Ammes ccc BS, S 1 2–6 let 482
Asteris cccc BS, S, P 2 2–13 let 490
Astra Village cccc S, P 1 2–12 let 481
Apollonion Asterias Resort & Spa ccccc P 2 2–12 let 474
Apostolata Island Resort & Spa ccccc P, A 2 2–12 let 486
Captain´s House ccc S – 492
Funtazie klub Cephalonia Palace cccc A 2 2–13 let 472
Karavados Beach ccc S, P, PP 1 2–14 let 483
Kefalonia Bay Palace cccc P 2 2–13 let 484
Lassi ccc S 1 2–13 let 480
Mediterranee cccc P 1 2–12 let 477
Natalies ccc S 1 2–15 let 491
Porto Skala cccc P, A 2 2–12 let 488
Starlight ccd S 1 2–12 let 493
Summery ccc BS, S 1 2–12 let 476
White Rocks cccc S 1 2–12 let 478

Kefalonie
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HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ HI HII STRANA

Admiral Argassi ccc A 2 2–14 let 522
Admiral Tsilivi cccc A 2 2–13 let 528
Amoudi ccc P 1 2–12 let 535
Arion Resort cccc A 2 2–13 let 518
Arion Green Riviera cccc A 2 2–13 let 520
Astir Beach cccd A 1 2–15 let 507
Astir Palace cccc S, P, A 1 2–15 let 506
Atlantica Eleon Grand Resort & Spa ccccc A 1 2–13 let 532
California ccc S 1 2–12 let 509
Castelli cccd P, A – 513
Daisy cc S, P 1 2–15 let 531
Denise Beach cccc P 2 2–12 let 504
Diana Palace cccc A 1 2–12 let 523
Filoxenia cccc A 1 2–13 let 530
Funtazie klub Louis Zante Beach cccc A 2 2–14 let 500
Galaxy cccc P, A 2 2–12 let 503
Gloria Maris cccc S,P – 511
Lesante & Spa ccccc P, PP 1 2–12 let 527
Majestic cccc A 2 2–12 let 508
Meandros Boutique Hotel & Spa cccc P – 514
Mediterranean Beach Resort ccccd P 2 2–12 let 499
Olea All Suites ccccc S, P – 524
Planos ccc A 2 2–13 let 529
Sirocco ccc S, P – 515
Sensimar Caravel Zante ccccc A – 526
The Bay ccccc P 2 2–12 let 516
Tsamis Zante cccc A 1 2–13 let 534
Village Inn ccc P, A 2 2–12 let 510
Zante Maris Suites ccccc S, P – 525
Zante Park Resort & Spa cccc P, A 2 2–12 let 502
Zante Sun cccc A 1 2–12 let 512

Zakynthos

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; 
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HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ HI HII STRANA

Acrotel Athena Pallas ccccc P 3 2–12 let 596
Acrotel Elea Village ccc P, A 2 2–12 let 598
Acrotel Lily Ann Beach ccc P 2 2–12 let 600
Aegean Melathron Thalasso & Spa ccccc P 2 2–13 let 582
Ammon Zeus cccc P 1 2–12 let 581
Anastasia Resort & Spa ccccc P, PP, A 2 2–14 let 578
Athos Palace cccc A 2 2–12 let 584
Blue Dolphin cccc P 2 2–13 let 594
Blue Lagoon Princess ccccc A 3 2–13 let 588
Bomo Club Olympus Grand Resort cccc A 2 2–12 let 566
Cronwell Platamon Resort ccccc UA 2 2–16 let 572
Dolphin Beach ccc P, PP, A 3 2–14 let 577
Edem Holiday Club ccc S 1 2–13 let 570
Chrousso Village cccc S, P, A 3 2–13 let 579
Ikos Oceania ccccc UA 2 2–12 let 574
Ikos Olivia ccccc UA 2 2–12 let 590
Kriopigi ccc P, A 2 2–12 let 580
Kronos cccd S, P 2 2–13 let 571
Pallini Beach cccc P 2 2–12 let 586
Philoxenia cccc P, A 2 2–12 let 592
Porto Carras Meliton ccccc S, P, PP 2 2–12 let 602
Porto Carras Sithonia ccccc A 2 2–12 let 603
Poseidon Palace cccc UA 2 2–14 let 564
Possidi Holidays Resort Suites cccc P 2 2–12 let 576
Sentido Mediterranean Village & Spa ccccc P 2 2–14 let 568
Simeon ccc P, A 2 2–13 let 593

Chalkidiki a Olympská riviera

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ HI HII STRANA

Almira cccd S 3 2–6 let 554
Brati Arkoudi ccd S 1 2–12 let 555
Grecotel Mandola Rosa & Aqua Park ccccc S, P 2 2–12 let 541
Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park cccc P, PP 2 2–14 let 548
Grecotel Olympia Riviera & Aqua Park ccccc P 2 2–14 let 549
Funtazie klub Aldemar Royal Olympian Resort ccccc A, A+ 2 2–14 let 544
Funtazie klub Grecotel Casa Marron cccc A 3 2–14 let 546
Niforeika Beach ccc SA 1 2–12 let 551
Pavlina Beach cccd A 2 2–13 let 552
Robinson Club Kyllini ccccd A 3 2–14 let 550
The Westin Resort Costa Navarino ccccc P, PP 3 2–13 let 542

Peloponés

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, PA – premium all inclusive., PP – plná penze, PP+ – plná penze plus, PX – polopenze de luxe, S – snídaně, SA – soft all inclusive.
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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; 
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, PA – premium all inclusive., 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

Adams Beach ccccd P, P+, PP 3 2–14 let 642
Adams Beach De Luxe Wing ccccc P, PP – 643
Amavi ccccc P+ – 618
Asterias cccc P, A 2 2–14 let 644
Atlantica Aeneas Resort & Spa ccccc A 2 2–13 let 650
Atlantica Sun Garden cccc A 2 2–13 let 652
Athena Beach ccccd P, UA 2 2–13 let 614
Asimina Suites ccccc S, P, UA – 610
Blue Ivy cccc S,P,P+ 2 2–14 let 660
Cynthiana Beach ccc P, A 2 2–12 let 621
Columbia Hotel & Resort ccccc S, P, PP 2 2–12 let 622
Coral Beach ccccc P, A 3 2–13 let 620
Constantinos The Great ccccc P, UA 1 2–14 let 661
Crown Resort Henipa ccc P, A 2 2–15 let 635
Crystal Springs cccc P, A 2 2–13 let 668
Elysium ccccc S, P, PP 2 2–12 let 616
Four Seasons de Luxe ccccc S, P, PP 2 2–14 let 626
Funtazie klub Anastasia cccc P, PA 2 2–14 let 672
Funtazie klub Cavo Maris cccc P, A 3 2–12 let 666
Funtazie klub Olympic Lagoon Resort ccccc A 3 2–15 let 646
Gaia Sun N Blue cccc A – 641
Grand Resort ccccc S, P 2 2–14 let 624
Grecian Bay ccccc P, PP 1 2–12 let 648
Christofinia cccc P, A 1 2–13 let 656
Kapetanios Bay ccc P, PP 2 2–12 let 659
Kanika Elias Beach cccc A 2 2–14 let 630
Lordos Beach cccc S,P 1 2–12 let 638
Louis Althea Beach ccccc A 2 2–12 let 664
Mediterranean Beach ccccd P, PP 2 2–12 let 632
Mare Village by Atlantica ccccc P, A 2 2–14 let 654
Navarria ccc P, A 2 2–12 let 634
Olympic Lagoon Paphos ccccc A 3 2–12 let 612
Palm Beach ccccd P, PP 2 2–16 let 636
Pavlo Napa Beach cccc P, A 2 2–14 let 653
Stamatia cccd P, A 2 2–12 let 657
St. Raphael Resort ccccc P, UA 3 2–12 let 628
Sunrise Beach cccc P, PP 1 2–13 let 670
Sunrise Pearl Resort & Spa ccccc P 2 2–13 let 662
Sveltos ccc S, P, A 1 2–12 let 640
Tsokkos Paradise cccc P, A 2 2–14 let 658

Kypr
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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
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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, eTravel a NEV-DAMA letecky u moře, 
na zájezdy s linkovými lety, vlastní dopravou, zájezdy do exotických destinací, do destinací Spo-
jené 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 
let může částečně zasahovat do dne následujícího. Za časové posuny počátku a konce čerpání 
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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 
porušením 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 zákazníkem, např. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zra-
něnému zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy 
a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povi-
nen 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 
přepravy, je zákazník povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na vyhrazeném místě u letec-
kého 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.fis-
cher.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 jed-
notlivých 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 
vyhrazuje 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 mimořád-
nými okolnostmi. Jakákoliv 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 vyhrazuje 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 
zákazníka, 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
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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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 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


