SPOJENÉ
ARABSKÉ
EMIRÁTY

ZIMA–JARO 2019

OMÁN

Milujeme léto

prozradíme vám tajemství ...
Umíme plnit sny. Ty cestovatelské.

Milí

cestovatelé,

Nemusíte už zavírat oči a představovat si,
jaké to je zažít teplo v zimě.
My vás na takové místo vezmeme, a to dokonce
přímým letem z Bratislavy. Za méně než šest
hodin, během kterých dostanete na palubách
nových letadel i občerstvení, se ocitnete na březích Indického oceánu nebo Arabského moře.

Tušíte už, který z cestovatelských
snů přinášíme?
Ano, jsou to sluncem zalité pláže Spojených
arabských emirátů - magická Fujairah a její pobřeží lemované palmami v objetí pohoří Hajar,
Ras al Khaimah se svými zelenými nížinami,
pouští, oázami a dlouhými písečnými plážemi
a jak jinak - jedinečná Dubaj.
Toto plnění prázdninových představ nás celkem
pohltilo a rozhodli jsme se, že léto v zimě bude
s námi ještě hezčí. Ptáte se jak? Do balíku služeb
5* all inclusive plážových resortů jsme přidali
dárek v podobě výletu do Dubaje nebo plavby
lodí v Ománu.
A protože je pro nás důležité, aby si odpočinula
celá rodina, nabízíme skvělý bonus - ubytování
pro až 2 děti do 14 let se službami all inclusive
zdarma! A když k tomu přidáme klubovou
dovolenou se slovenskými animátory, už se
určitě balíte.
Uhodli jsme, že? ;)
Pojďte tedy na pár dní vyměnit zimu za exotické sluneční paprsky! Potěšíte

duši i tělo ;)

Užijte si léto v zimě
Speciální zaváděcí
8 dní již od

ceny

33 390 Kč

+ povinné příplatky

Skvělé překvapení

výlet k zájezdu

zdarma

Vyberte si výlet

ZDARMA
OMÁN / DUBAJ

Klubová dovolená

vaše děti zabaví naši

SUN&FUN

animátoři

KLUB

Speciální zaváděcí ceny TOP FIRST MINUTE platí pro prvních
200 zákazníků a na omezený počet pokojů v jednotlivých termínech.

Až 2 děti zdarma

V prodejní akci „ až 2 děti ZDARMA“ nabízíme v hotelích

až pro 2 děti do 14 let na přistýlkách – ubytování,
stravování a služby all inclusive zdarma. Děti zdarma platí jen cenu letenky
povinné a jiné příplatky. Akce „až 2 děti ZDARMA“ platí do 30.9.2018.

Záloha jen 5 300 Kč.

Jako snížená záloha při koupi leteckého zájezdu

stačí uhradit za osobu jen 5 300 Kč — Akce platí do 30.9.2018.
Po zaplacení snížené zálohy je objednavatel povinný uhradit další zálohu
do výše poloviny z celkové ceny zájezdu nejpozději do 1.11.2018.

Fujairah

naši

SUN&FUN

KLUB

animátoři



FUJAIRAH
ROTANA
Resort & Spa

Hotel Fujairah Rotana Resort & Spa, se
nachází v jednom ze sedmi emirátů Fujairah. Rozprostírá se pod pohořím
Hajar, na březích tyrkysových vod
Indického oceánu a je skutečným
útočištěm pro hosty, kteří hledají
kvalitní dovolenou pro svou
rodinu. Z resortu můžete podnikat
dobrodružné výpravy na terénních
autech, obdivovat krásy podmořského
světa při šnorchlování nebo poznávat
pompézní Dubaj. U relaxace oceníte
klidné zátiší palem, svěží zelené
zahrady i nedotčenou písečnou pláž.
Hotel Fujairah Rotana Resort & Spa
vytváří exkluzivní prostředí pro vaši
vysněnou dovolenou.

rotana.com
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POLOHA: luxusní resort se na-

tizace (individuální regulovatelná) •
minibar • SAT TV • telefon • trezor •
vysoušeč vlasů • vlastní příslušenství
(koupelna se sprchou, resp. vanou,
WC) • možnost přípravy kávy a čaje
na pokoji (zdarma) • balkon nebo terasa s posezením

UBYTOVÁNÍ:

všechny pokoje
jsou zařízené s důrazem na pohodlí
a relaxaci ve stylu královského paláce
se slunečními terasami, balkóny a pestrými zahradami • při vstupu vás přivítá majestátní vstupní hala s recepcí

chází v emirátu Fujairah, přímo na pobřeží vod Indického oceánu, na 200
metrů dlouhé privátní pláži, je lemovaný zelení a pohořím Hajar • Centrum
města Fujairah cca 30 min. autem •
Dubaj cca 90 min. autem
vysoký standard ubytování si můžete užít v 2- lůžkových pokojích s možností 1 nebo
2 přistýlek • možnost pokojů s výhledem na oceán (za příplatek) • klima-

VYBAVENÍ:

Spojené Arabské Emiráty

ZDARMA

novinka

Vyberte si výlet
OMÁN / DUBAJ
VÍCE 14 15 INFO

a posezením • hlavní restaurace Mozaique
• lobby bar (za poplatek) • restaurace Waves (za poplatek) • plážový bar • 2 venkovní bazény • dětský bazén se skluzavkou
• lehátka na pláži a u bazénů (zdarma) •
tenisové kurty • stolní tenis • dětský klub
• směnárna • lékař • fitness • wellness •
parkoviště • půjčovna aut • obchod se suvenýry • služba hlídání dětí (za poplatek)
• ve vybraných dnech autobusová doprava do Dubaje (nutnost rezervace předem
na recepci hotelu 85 AED na osobu) • kyvadlová doprava denně do centra města
Fujairah (zdarma)

PLÁŽE:

hotelový areál se nachází
přímo na dlouhé písečné soukromé pláži s lehátky a slunečníky • pozvolný vstup
do moře ocení zejména rodiny s dětmi •
plážový bar • vodní sporty na pláži (za poplatek)

SPORT A ZÁBAVA:

tenisové
kurty • minidisko • vodní sporty a aktivity jako např. šnorchlování, potápění, jízda
na banánu za člunem, kajaky, rybaření, wakeboarding, vodní lyže • fitness centrum •
stolní tenis • plážový volejbal • pouštní safari

ALL INCLUSIVE
snídaně, obědy a večeře formou švédských
stolů • nápoje podávané v době od 11:0022:00: voda, nealkoholické nápoje, džusy,
pivo, bílé a červené víno, alkoholické nápoje jako gin, whisky, tequila, rum, vodka,
brandy, cocktaily, mocktaily • plážový bar
Tropicana a Sharkeyś • Muda bar • lehátka
a slunečníky na pláži a u bazénu zdarma

CENÍK » 17
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Fujairah

naši

SUN&FUN

KLUB

animátoři



IBEROTEL

MIRAMAR
AL AQAH
Beach Resort

Přímo na krásné soukromé písečné
pláži, mezi panoramatem pohoří Al
Hajar a třpytivými vodami Indického
oceánu, se rozprostírá oblíbený
rodinný resort známé sítě hotelů
Iberotel - Miramar Al Aqah Beach,
postavený v orientálním stylu,
nabízející kromě luxusního ubytování
i množství možností jak příjemně
strávit dovolenou. Zpestřete si chvíle
oddechu příjemnou procházkou
v hotelové zahradě, vychutnáváním
vynikajícího jídla a nápojů či aktivním
odpočinkem v bazénu, na tenisovém
kurtu nebo v potápěčském centru,
které je k dispozici a připravené
přichystat
vám
neopakovatelné
zážitky.

miramaralaqah.com
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POLOHA:

resort se nachází
na východním pobřeží emirátů • je
zasazený mezi impozantní vrchy Hajar Mountains a Indický oceán • přímo
na soukromé písečné pláži Al Aqah •
asi 15 km od rybářské vesničky Dibba •
45 km od letiště Fujairah • Dubaj cca 90
min. autem

UBYTOVÁNÍ:

prostorné, elegantní a komfortně zařízené pokoje
v marockém stylu • možnost jedné
nebo dvou přistýlek • SAT TV • klimatiza-

ce • minibar (za poplatek) • trezor (zdarma) • vlastní příslušenství (koupelna se
sprchou, resp. vanou, WC) • možnost
přípravy kávy a čaje na pokoji • wifi •
balkon nebo terasa

VYBAVENÍ:

vstupní hala s recepcí • 4 restaurace: Al Majlis - hlavní
restaurace nabízející speciality arabské
a mezinárodní kuchyně, plážová restaurace Bahari Grill, Sensasia - panasijská
a italská restaurace - La Cucina • Al Moltaqa - celodenní bar a kavárna s terasou

Spojené Arabské Emiráty

novinka

Vyberte si výlet

ZDARMA
OMÁN / DUBAJ
VICE 14 15 INFO

• noční klub Bliss Disco • zahrada s tropickou
vegetací • směnárna • obchod se suvenýry
• salón krásy pro ženy • fitness centrum • jacuzzi a wellness centrum se suchou a parní
saunou • komplex bazénů • dětský bazén
• dětský koutek • tenisové kurty s nočním
osvětlením • centrum potápění a vodních
sportů

PLÁŽE:

přímo u hotelu soukromá, 200
metrů dlouhá písečná pláž s pozvolným
vstupem do moře, vhodná i pro neplavce
a malé děti • lehátka, slunečníky a plážové

osušky (zdarma) • plážový bar Bahari • vodní
atrakce a sporty (za poplatek)

SPORT A ZÁBAVA: fitness cen-

trum • wellness • jacuzzi • bazén • dětský bazén • dětský klub od 4 - 12 let • tenisové kurty • potápěčské centrum • centrum vodních
sportů • kulečník • stolní tenis • lukostřelba •
plážový volejbal • v rámci balíčku all inclusive je k dispozici SPA centrum (kromě masáží) • plně zařízená posilovna • vnitřní i venkovní bazény • pestré animační programy
pro děti i dospělé

ALL INCLUSIVE
chutné snídaně, obědy a večeře servírované v hlavní hotelové restauraci Al Majlis
formou bohatých švédských stolů včetně
nápojů • nealkoholické nápoje: káva, čaj,
balená voda, džus, slazené nápoje (cola,
fanta, sprite) • alkoholické nápoje: víno
a pivo • zmrzlina pro děti do 12 let podávaná u bazénu od 11:00 hod. do západu
slunce.

CENÍK » 17
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Ras Al Khaimah



DOUBLE
TREE BY HILTON
Resort & Spa
Marjan Island

Vskutku exkluzivní hotel Doubletree
ze známé, prestižní sítě hotelů
Hilton se nachází na ostrově Marjan
Island v letovisku Ras Al Khaimah.
Všechny okouzlí soukromá bílá pláž
dlouhá 650 m, omývána azurovými
vodami Arabského moře. Kromě ní
si návštěvníci mohou naplno užívat
veškerý luxus, kterým hotel disponuje.
Jeho elegantní prostory, honosně
zařízené pokoje, rozlehlý bazénový
areál či kvalitní all inclusive služby
a vynikající mezinárodní kuchyně tvoří
malou oázu na ostrově Marjan Island.
Tento hotelový komplex je jednoduše
předurčen splnit očekávání i těch
nejnáročnějších klientů.

hilton.com
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POLOHA:

luxusní komplex známé hotelové sítě Hilton se nachází v letovisku Ras Al Khaimah • na nádherné, 650
metrů dlouhé písečné pláži • nedaleko se
nachází nákupní centrum Al Hamra Mall
a Al Hamra Village, kam dojdete cca za 5
minut • 15 minut jízdy do centra střediska
Ras Al Khaimah • cca 15 minut od hotelu
je vodní park Iceland a nákupní centrum
Manar Mall • v blízkosti golfové hřiště

UBYTOVÁNÍ:

elegantně zařízené 2-lůžkové luxusní pokoje s možností
1- 2 přistýlek • wifi připojení je ve všech
pokojích (za poplatek) • individuálně
regulovatelná klimatizace • vlastní příslušenství (koupelna se sprchou, resp.
vanou, vysoušeč vlasů, WC) • župan •

LCD TV • možnost přípravy kávy a čaje
na pokoji • žehlička a žehlicí prkno • trezor
• minibar (za poplatek) • sezení na balkoně s výhledem • možnost pokojů s výhledem na moře (za příplatek)

VYBAVENÍ:

Luxusní hotel se zajímavou výzdobou ve stylu čokoládových
koláčků cookies • hotel je výjimečný tím,
že koláčky cookies s jedinečnou recepturou dostanete na uvítání na recepci
hotelu • hotel sestává z hlavní budovy
a přilehlých krásných vilek • prostorná
vstupní hala s recepcí v hlavní budově
• jedno z nejlepších SPA v celých emirátech (7 léčebných a oddychových
místností, sauna, parní sauny, whirpool,
masáže) • 24-hodinové fitness centrum

Spojené Arabské Emiráty

Vyberte si výlet

ZDARMA
OMÁN / DUBAJ
VÍCE 14 15 INFO

s nejmodernějším zařízením • 7 restaurací
a barů (hlavní restaurace Al Marjan, kde se
podává vynikající světová kuchyně a lokální
speciality, Sho Fee lounge - bar s arabskými
snacky a shishou, Lobby Lounge - kde se
servírují snacky, káva, čaj a nápoje, Brasserie
- evropská kuchyně excelentní kvality, Vespa
ristorante - stylová italská restaurace s prvotřídními recepty, The Anchore Pub - skvělé
místo na relaxaci, kde si vychutnáte kvalitní
vína a dobré jídlo) • Boardwalk - pool bar ideální místo pro občerstvení s čerstvými
džusy a nealkoholickými cocktaily • herna •
5 bazénů, z toho 2 jsou určeny speciálně pro
děti • obchod se suvenýry • business centrum • směnárna • klientské centrum • animační programy pro děti i dospělé • lehátka
a slunečníky na pláži i u bazénu zdarma

PLÁŽE:

přímo u hotelu nádherná,
650 m dlouhá pláž s bílým pískem a pozvolným vstupem do moře • lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma • vodní sporty
(za poplatek)

SPORT A ZÁBAVA:

fitness centrum s nejmodernějším zařízením (otevřeno
24 hodin) • plážový volejbal • badminton •
boccia • sportovní programy během dne •
Spa centrum (za poplatek) • nemotorizované
vodní sporty na pláži (vodní lyžování, plachtění, možnost rybaření) • dětské animační
programy • dětský koutek • hřiště • hotelové
animace pro dospělé • živá hudba • tenisový
kurt • šipky • stolní tenis • kulečník • možnost
potápění v blízkosti hotelu • golfové hřiště

ALL INCLUSIVE
časné i pozdní snídaně, obědy a večeře
formou bohatých švédských stolů včetně
nápojů • pestré občerstvení během dne •
káva, čaj, čokoláda, voda, nealkoholické
nápoje, džusy, pivo, alkoholické nápoje
místní výroby, víno, cocktaily • hotelové
animační programy pro děti i dospělé •
dětský miniklub od 4 - 12 let • slunečníky
a lehátka u bazénu a na pláži • dětské menu

CENÍK » 17
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Dubai

Spojené Arabské



METROPOLITAN
DUBAI
Přímo v srdci Dubaje, na známé ulici
Sheikh Zayed Road, leží moderní městský 4* hotel Metropolitan. Je určený
zejména pro aktivní rekreanty, kteří
kromě lenošení rádi obohacují chvíle
volna o vzrušení a poznávaní nových
míst, chutí a vůní. V hotelu nechybí dobře vybavené fitness i wellness
centrum a pokud hledáte skutečně
něco výjimečného, nezapomeňte se
zchladit v bazénu situovaném na
střeše hotelu, s uchvatným výhledem
na monumenty Dubaje či Perský záliv.

metropolitanhoteldubai.com

POLOHA:

v přímém centru • pouze 2 km od nákupního centra Mall of The
Emirates • jeho poloha je skvělým výchozím bodem k poznávání města

UBYTOVÁNÍ:

moderní 2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky • SAT
TV • klimatizace • minibar (za poplatek),
• trezor (zdarma) • vlastní příslušenství
(koupelna se sprchou, resp. vanou, WC) •
možnost přípravy kávy a čaje • wifi

VYBAVENÍ:
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Vstupní hala s recepcí • 5 restaurací a barů: italská a mezinárodní restaurace, anglická hospoda,
open-air bar • bazén • dětský bazén •
wellness • fitness

STRAVOVÁNÍ: snídaně formou

švédských stolů

PLÁŽE:

možnost (za poplatek v hotelu) objednat si balíček zahrnující transfer lehátko a slunečník na soukromé pláži
5* hotelu Habtoor Grand Beach Resort
• známá pláž s bílým pískem Jumeirah
vzdálená 2,6 km

SPORT A ZÁBAVA:

fitness
• bazén • dětský bazén • golfové hřiště
(5 km vzdálené)
CENÍK » 17

Emiráty

Dubai



SOFITEL DUBAI
The Palm Resort & Spa

Pokud toužíte po luxusní dovolené
v hotelu přímo na písečné pláži,
máme pro vás připravený unikátní
resort prestižní sítě hotelů Sofitel
ležící na dubajském ostrově Palm
Jumeirah. Architektura inspirovaná
polynéským
stylem,
množství
zeleně,bazén připomínající lagunu,
restaurace zastupující světové kuchyně a mnoho dalších jedinečných věcí
jsou zárukou, aby se vaše dovolená
stala nezapomenutelnou.

sofitel.com

POLOHA:

hotel se nachází přímo
na pláži ostrova Palm Jumeirah • sousedí s komplexem Atlantis The Palm, jehož
součástí je velký aquapark Aquaventure
a svět akvárií Lost Chambers.

UBYTOVÁNÍ:

luxusní pokoje
v polynéském stylu s možností 1 přistýlky
• SAT TV • klimatizace • minibar (za poplatek) • trezor • vlastní příslušenství (koupelna se sprchou, resp. vanou, WC) • možnost přípravy kávy a čaje • wifi • balkon
nebo terasa

VYBAVENÍ:

Vstupní hala s recepcí
• 14 restaurací a barů • 6 bázénů včetně
dětského bazénu s klouzačkami • luxusní
wellness • fitness • dětský koutek • tenisový kurt

STRAVOVÁNÍ: snídaně formou

švédských stolů

PLÁŽE:

500 metrů dlouhá soukromá písčitá pláž • lehátka, slunečníky a plážové osušky (zdarma)

SPORT A ZÁBAVA:

fitness •
bazénový komplex • dětský bazén s klouzačkami • tenisový kurt • centrum vodních sportů s bohatou nabídkou aktivit
O aktuálních cenách se prosím informujte na pobočkách našich CK
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Poznávací zájezd

KRÁSY
ARABSKÉHO POLOOTSTROVA

OMÁN

Je ten správný čas poznat dechberoucí krásy Arabského poloostrova
a zároveň okusit chutě pravého
arabského světa... A to vám chceme
umožnit právě my s unikátním
zájezdem za poznáním Ománu –
země jako vystřižené z oblíbených
pohádek 1000 a jedné noci.

PROGRAM

Dubaj
Abu Dhabi
Al Ain
Muscat
Nizwa - Jabreen -Bahla
Birkat al Mawz
Wadi Bani Khalid
Wahiba Sands

12

1. den: přílet do Dubaje a transfer luxusním, klimatizovaným autobusem
z letiště, během kterého vám bude k dispozici slovensky/česky mluvící průvodce
s informacemi o destinaci. Přenocování
v hotelu Metropolitan 4* v Dubaji
2. den: snídaně a následně transfer

z Dubaje do Al Ain přes Abu Dhabi.
Prohlídka Abu Dhabi spojená s návštěvou velkolepé Mešity šejka Zayeda. Následně prohlídka města Al Ain s průvodcem, včetně návštěvy tamního muzea.
Přenocování v hotelu Mercure Grand
Jebel Hafeet 4* v Al Ain (možnost oběda
během exkurze Al Ain v Danat Resortu za příplatek na místě)

AL AIN
Je město v emirátu Abu Dhabi nacházející se na hranicích s Ománem. Bývá
také nazýváno „oázovým nebo zahradním městem“ kvůli jeho zeleným
městským oázám, parkem a stromovým sadem. Již několik let jsou zdejší
oázy a některé z jeho nejstarších lokalit
zapsané v Seznamu světového dědictví
UNESCO. Právě Al Ain je městem, kde
zakladatel Spojených arabských emirátů - šejk Zayed strávil většinu svého
života.

3. den: po snídani přesun do hlavního
a zároveň nejkrásnějšího města Ománu
- Muscatu. Večeře a přenocování v hotelu Al Falaj 4* v Muscatu (možnost oběda
v hotelu Ibri nacházejícím se ve stejnojmenném městečku - za příplatek
na místě)
4. den: snídaně a po ní následuje nezapomenutelná půldenní prohlídka města
Muscat s průvodcem (vstupy jsou v ceně).
Odpoledne volný program s možností
dalších prohlídek. Večeře a nocleh

MUSCAT
Kromě toho, že je hlavním městem
Ománu, je zároveň jedním z nejkrásnějších míst na světě. A to díky skvělým
možnostem odpočinku v podobě písčitých pláží, palem a křišťálově čistého
moře, a také kvůli své architektuře.
Významnými pamětihodnostmi jsou
například sultánův palác Al Alam, moderní velká mešita Sukh of Matra či starobylé městské hradby. V současnosti se
však Muscat může pyšnit i velkolepým
operním domem Royal Opera House
Muscat, který nechal postavit sultán
Kabus bin Said. Na jeho operní představení bývají pozvány i soubory z Evropy.

Za poznáním — kouzelný Omán

ta Nizwa s průvodcem, během níž bude příležitost prohlédnout si také snad nejkrásnější ománský hrad Jabreen, pevnost s názvem
Bahla patřící do Seznamu světového dědictví UNESCO a také známou vesničku Birkat
al Mawz (vstupy v ceně). Návrat do Muscatu
a večeře v hotelu (možnost oběda v hotelu
Golden Tulip Hotel 4* v Nizwa - za příplatek
na místě)

NIZWA
Nepochybně město, které byste během
návštěvy Ománu měli určitě navštívit, protože je jedním z jeho nejstarších měst a v 6.
a 7. století bylo dokonce hlavním městem
sultanátu. V Nizwě stojí několik významných a starých mešit, dominantní stavbou
je pevnost ze 17. století, jejíž obranná věž
je s průměrem 36 metrů opravdu enormní.
Dalším místem, které si zaslouží návštěvu, je
určitě hrad Jabreen. Je obklopen datlovými
háji a v jeho útrobách se nachází množství
památkových předmětů. Kromě zdejších
památek je velkým turistickým lákadlem
místní trh (souk), který je vybudován v moderní arkádě, ale zároveň v tradičním duchu, a je jedním z nejdůležitějších a nejoblíbenějších v celém Ománu.

6. den: snídaně a cesta jeepy, na kterých

proběhne návštěva oázy Wadi Bani Khalid
a adrenalinová jízda po zdejších pískových
dunách v poušti Wahiba Sands. Návrat

do města Muscat. Večeře a poslední noc
v hotelu Al Falaj 4* (možnost oběda v restauraci Wadi Bani Khalid - za příplatek na místě)

průvodce, vstupy dle programu, hraniční
poplatky v rámci emirátů, voda podávaná
v autobuse během transferů a exkurzí

7. den: po snídani transfer autobusem
z Muscatu do Dubaje. Nocleh v hotelu
Metropolitan 4* v Dubaji (možnost oběda po cestě do Dubaje v hotelu Al Wadi 4*
ve městě Sohar - za příplatek na místě)

Povinné příplatky: turistická a pobytová taxa v Dubaji a Al Ain ve výši 4,00 USD
na pokoj a noc pobytu (platba na místě),
vstupní víza do Ománu ve výši 15,00 USD
(uvedená částka je informativního charakteru) na osobu a pobyt (platba na místě)

8. den: snídaně a transfer z hotelu na letiště do Dubaje. Odlet do Bratislavy

V CENĚ JE ZAHRNUTO
Letecká doprava: Bratislava – Dubaj
a zpět, doprava luxusním, klimatizovaným
autobusem během zájezdu
Ubytování: 7x v 1-lůžkových pokojích
(za příplatek) a 2-lůžkových pokojích s klimatizací, TV, telefonem a vlastním příslušenstvím (vysoušeč vlasů, sprcha nebo vana,
WC) v 4* hotelech (v případě změny hotelu
garantujeme dodržení původního střediska
a třídy hotelu 4*)
Stravování: 7x snídaně formou bufetu,
4x večeře v hotelu Al Falaj formou bufetu
bez nápojů
Ostatní: služby slovensky/česky mluvícího

novinka

5. den: po snídani návštěva a exkurze měs-

Příplatky: cestovní pojištění KOMFORT
(50 Kč na osobu a den zájezdu) nebo PLUS
(80 Kč na osobu a den zájezdu), příplatek za 1-lůžkový pokoj (1350 Kč na pokoj
a noc zájezdu). Ostatní příplatky uvedené v popisu zájezdu se hradí na místě.
Pro realizaci zájezdu je stanoven
min. počet 20 účastníků.

TERMÍNY A CENY | 8-denních leteckých zájezdů
Krásy arabského poloostrova Omán
Kód zájezdu

8946

8948

8949

Datum odletu

03.05.

10.05.

17.05.

Datum příletu

10.05.

17.05.

24.05.

7

7

7

41890

40290

39190

Počet nocí
Cena na osobu
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Nutné zažít

Výlet

PLAVBA LODÍ

OMÁN

Pojďte s námi prožít nezapomenutelný celodenní výlet na typické arabské
lodi „dhow“ po teplých vodách
Indického oceánu!

Přístav Dibba
Zighy Bay
Haffa Beach / Sanat Beach
Rocky lime Stone
Deep Sea Fishing

PROGRAM:

14

Odjezd z hotelu je
v ranních hodinách, následuje přejezd
hranic do Ománu a ve městě Dibba proběhne nalodění na výletní loď zvanou
„dhow“. Před zahájením plavby možnost
malého občerstvení přímo na lodi. Plavba směřuje do vskutku kouzelné zátoky
Zighy Bay, následuje zastávka a volný
program na Haffa Beach nebo Sanat
Beach. Zde je příležitost užít si jedinečné
chvíle formou zábavných a sportovních
aktivit, které pláž nabízí, nebo je strávit
koupáním či šnorchlováním a spatřit
tak překrásně zbarvené korály a tropickou faunu. Vybavení na šnorchlování
a plovací vesty pro neplavce je možné
si bezplatně zapůjčit na lodi. Po skvělém
dopoledne a výborném obědě na lodi
plavba pokračuje podél skalnatého
masívu Rocky Lime Stone na otevřené
moře. Zde zažijete tzv. „deep sea fishing“

– hlubokomořský rybolov. Na závěr tohoto dobrodružství následuje cesta zpět
do přístavu v Dibba a transfer do hotelu.

V CENĚ JE ZAHRNUTO:

transfer, plavba na plachetnici, oběd
a nealkoholické nápoje, zapůjčení si plovacích vest a vybavení na šnorchlování

UPOZORNĚNÍ:

Pro výlet je
nutné s sebou vzít cestovní pas platný
min. 6 měsíců po návratu z dovolené.
Aktuální informace o povinných příplatcích obdržíte u delegáta CK. Vstupní víza
do Ománu ve výši 15,00 USD (uvedená
částka je informativního charakteru)
na osobu a pobyt (platba na místě).

Musíte vidět

Výlet

KLENOTY
PERSKÉHO ZÁLIVU

DUBAJ

Půldenní úžasný výlet, zaslouženě
zvaný i „Klenoty Perského zálivu“
zažijete právě s námi.

PROGRAM:

Během výletu budete mít možnost vidět nejnavštěvovanější a nejfotografovanější mešitu
Jumeirah. Ta je jednou z mála, do které
mohou vstoupit i nemuslimové. Dále
procházka kolem paláce vládce, zrenovovaného domu Sheikh Saeed Al Maktoum - muzeum historie Dubaje. Cesta
pokračuje tradičním vodním taxíkem
„abra“ do oslňující zátoky Dubai Creek,
kde je možné si prohlédnout rušný život před přechodem na druhou stranu
města - Deira. Následuje návštěva čtvrti
s trhem koření, zlata a diamantů - spice
and gold souk. Více než 400 obchodů
a typických obchůdků je zárukou vskutku bohatého nákupu. Zastavíte se také
u nejznámějšího a unikátního hotelu
Burj Al Arab a projdete se kolem tržnice
Souk Madinat a skupiny uměle vybudovaných ostrovů ve tvaru palmy Palm Is-

land. Výlet bude završen návštěvou Dubai Downtown s nejvyšší budovou světa
Burj Khalifa, která sahá až do výšky 828
metrů (vstupenka je za doplatek), vyhlídková plošina se nachází na 124. patře
budovy. V Dubai Downtown se také nachází další unikát. Tím je Dubai Fontain
- největší fontána na světě rozprostírající se hned vedle Burj Khalifa. Osvětluje ji přes 6000 světel a duhové proudy
vody vystřelují až 270 metrů k ozářené
obloze. Tato neuvěřitelná atrakce bude
nepochybně tou pověstnou třešničkou
na dortu vašeho výletu za poznáním
Dubaje.

Jumeirah
Sheikh Saeed Al Maktoum
Dubai Creek
Deira
Burj Al Arab
Souk Madinat
Palm Island
Dubai Downtown
Burj Khalifa
Dubai Fontain

V CENĚ JE ZAHRNUTO:

transfer, služby průvodce, vstupy a poplatky
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Zima 2018 - Jaro 2019

Spojené Arabské Emiráty
Střediska » Fujairah, Ras Al Kaimah a Dubai
NABÍZÍME VÁM » 8, 11 nebo
12-denní letecké pobytové zájezdy
do Spojených arabských emirátů.

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní
pojištění KOMFORT (50 Kč na osobu
a den zájezdu) nebo PLUS (80 Kč na
osobu a den zájezdu) včetně pojištění
stornopoplatků, servisních a asistenčních služeb CK.

LÉTÁME » leteckou společností
Fly Dubai přímými lety z Bratislavy
(BTS) na letiště Dubaj (DXB).

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez
nároku na místo v letadle, lůžko a stravu platí pouze pevnou cenu 2990 Kč.

Termíny zájezdů
odlet
a přílet

v pátek

8-denní letecké zájezdy na 7 nocí
Kód zájezdu
Datum odletu BA

18.1. 25.1.

1.2.

8.2.

Datum příletu BA

25.1.

1.2.

8.2.

15.2. 22.2.

7

7

7

Počet nocí

odlet
a přílet

v sobotu

Kód zájezdu

ve středu

ve středu
a přílet

16

v sobotu

7

1.3.

8.3.

1.3.

8.3.

15.3. 22.3. 29.3.

7

7

7

15.3. 22.3. 29.3.
7

7

5.4.
7

5.4.

12.4. 19.4. 26.4.

12.4. 19.4. 26.4.
7

7

7

19.1. 26.1.

2.2.

9.2.

26.1.

2.2.

9.2.

16.2. 23.2.

7

7

7

10.5.

7

7

7

16.2. 23.2.
7

2.3.

9.3.

2.3.

9.3.

16.3. 23.3. 30.3.

7

7

7

16.3. 23.3. 30.3.
7

7

6.4.
7

6.4.

13.4. 20.4. 27.4.

13.4. 20.4. 27.4.
7

7

7

11.5.

7

7

8903 8906 8909 8912 8915 8918 8921 8924 8927 8930 8933 8936 8939 8942 8945

Datum odletu BA

23.1. 30.1.

6.2.

Datum příletu BA

30.1.

6.2.

13.2. 20.2. 27.2.

7

7

7

13.2. 20.2. 27.2.
7

7

11-denní letecké zájezdy na 10 nocí
Kód zájezdu

8822 8824 8826 8828 8830

Datum odletu BA

6.2.

27.2. 20.3. 10.4.

Datum příletu BA

16.2.

9.3.

10

10

1.5.

30.3. 20.4. 11.5.
10

10

10

6.3.
7

6.3.

13.3. 20.3. 27.3.

13.3. 20.3. 27.3.
7

7

odlet

v sobotu
a přílet

ve středu

7

3.4.
7

3.4.

10.4. 17.4. 24.4.

10.4. 17.4. 24.4.
7

7

7

4.5.

4.5.

Kód zájezdu

Počet nocí

3.5.

3.5.

8902 8905 8908 8911 8914 8917 8920 8923 8926 8929 8932 8935 8938 8941 8944 8947

Datum příletu BA

Počet nocí

odlet

7

15.2. 22.2.

Datum odletu BA
Počet nocí

odlet
a přílet

8901 8904 8907 8910 8913 8916 8919 8922 8925 8928 8931 8934 8937 8940 8943 8946

1.5.

1.5.

8.5.

7

7

12-denní letecké zájezdy na 11 nocí
Kód zájezdu

8821 8823 8825 8827 8829

Datum odletu BA

26.1. 16.2.

Datum příletu BA

6.2.

Počet nocí

11

9.3.

30.3. 20.4.

27.2. 20.3. 10.4.
11

11

11

1.5.
11

Ceny zájezdů
FUJAIRAH ROTANA RESORTS AND SPA
| strany 4 - 5
| hotelový komplex
osoba na základním lůžku

Ceny 8-denních
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních
leteckých zájezdů

42 990

48 390

51 190

53 790

55 390

56 490

59 190

61 890

33 390

38 790

41 490

41 490

42 890

44 190

46 890

49 590

dospělá osoba na přistýlce

40 290

45 690

48 390

51 090

52 690

53 790

56 490

59 190

1. dítě do 14 let na přistýlce

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE
2. dítě do 14 let na přistýlce
TOP FIRST MINUTE
3. dítě do 12 let na přistýlce

speciální snížená cena jen 13 490 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA
17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

speciální snížená cena jen 13 490 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA
31 050

31 650

32 150

39 150

40 250

41 850

42 950

44 550

V ceně zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, klub, pobytová a turistická taxa, DPH.
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +270 Kč na pokoj a noc pobytu, za jednolůžkový pokoj +3 780 Kč na noc pobytu.

IBEROTEL MIRAMAR AL AQAH BEACH RESORT
| hotelový komplex
| strany 6 - 7
osoba na základním lůžku
TOP FIRST MINUTE

Ceny 8-denních
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních
leteckých zájezdů

42 990

48 390

51 190

53 790

55 390

56 490

59 190

61 890

33 390

38 790

41 490

41 490

42 890

44 190

46 890

49 590

dospělá osoba na přistýlce

40 290

45 690

48 390

51 090

52 690

53 790

56 490

59 190

1. dítě do 14 let na přistýlce

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

TOP FIRST MINUTE
2. dítě do 14 let na přistýlce
TOP FIRST MINUTE

speciální snížená cena jen 13 490 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA
17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

speciální snížená cena jen 13 490 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

V ceně zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, klub, pobytová a turistická taxa, DPH.
Příplatek » za jednolůžkový pokoj +3 510 Kč na noc pobytu.

DOUBLE TREE BY HILTON RESORT AND SPA MARJAN
ISLAND | hotelový komplex
| strana 8 - 9
osoba na základním lůžku
TOP FIRST MINUTE

Ceny 8-denních
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních
leteckých zájezdů

45 690

51 190

53 790

58 190

59 190

60 790

63 490

66 190

34 790

40 190

42 890

44 190

45 590

46 890

49 590

52 290

dospělá osoba na přistýlce

42 990

48 390

51 090

55 390

56 490

58 090

60 790

63 490

1. dítě do 14 let na přistýlce

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

TOP FIRST MINUTE
2. dítě do 14 let na přistýlce
TOP FIRST MINUTE
3. dítě do 12 let na přistýlce

speciální snížená cena jen 13 490 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA
17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

17 550

speciální snížená cena jen 13 490 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA
33 750

34 850

36 450

42 950

44 550

45 650

47 250

48 350

V ceně zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, klub, pobytová a turistická taxa, DPH.
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +270 Kč na pokoj a noc pobytu, za jednolůžkový pokoj +3 780 Kč na noc pobytu.

METROPOLITAN DUBAI | hotel

  

| strana 10

osoba na základním lůžku
TOP FIRST MINUTE
dospělá osoba na 1. přistýlce
dítě 0 - 5 let bez lůžka
TOP FIRST MINUTE
dítě do 12 let na přistýlce

Ceny 8-denních zájezdů
31 190

32 390

33 790

23 990

25 290

26 090

28 390

29 490

31 090

17 550

17 550

17 550

speciální snížená cena jen 13 490 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA
20 250

21 350

22 950

V ceně zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, klub, pobytová a turistická taxa, DPH.
Příplatek » za jednolůžkový pokoj +1 760 Kč na noc pobytu.
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Tak vyraz.

Zájezdy v tomto katalogu
létáme se společností
flydubai, disponující
moderní flotilou letadel.

OBECNÉ INFORMACE
O ZÁJEZDECH, SMLUVNÍ VZTAHY CK
(OBCHODNÍ PODMÍNKY)
Na zájezdy z katalogu „ZIMA-JARO 2019“ CK TIP travel s.r.o., Štefánikova 13/43, 155 00 Praha 5, IČO 017 40 512, zapsané v obch.
rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 211213 se vztahují
• Poplatek za zvýšení dopravních nákladů včetně cen pohonných látek,
• Všeobecné informace o zájezdech
• a Smluvní vztahy (obchodní podmínky) CK
uvedené na internetových stránkách cestovních kanceláří a zveřejněny ve všech obchodních místech a v zařízeních uvedených
cestovních kanceláří s následujícími změnami:
Popis jednotlivých ubytovacích zařízení a jejich okolí jako i popis hotelových služeb odpovídá skutečnosti známé k 30.4.2018
Letecká doprava je zajištěna prostřednictvím letecké společnosti Fly Dubai, s letadly typu Boeing 737-800. Zákazníci dostanou
během letu občerstvení.
Pro výpočet směnného kurzu byl použit kurz ECB k 20.4.2018.
Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu CK o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým
k 30.4.2018 a CK si vyhrazují právo jejich změny do uzavření
Smlouvy s objednatelem.
Uvedené cestovní kanceláře mají uzavřenou pojistnou smlouvu
ve smyslu platné právní normy u pojistitele Generali Pojišťovna,
a. s., odštěpný závod Evropská cestovní pojišťovna se sídlem
Lamačská cesta 3 / A, 841 04 Bratislava, IČO 35 709 332, zapsaná
v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd. Sa, vl.č.
1325 / B
Ochrana osobních údajů je zajištěna ve smyslu zákona č.18 /
2018 CFU
Tento katalog ZIMA-JARO 2019 je spolu se Všeobecnými informacemi o zájezdech a Smluvními vztahy CK součástí smlouvy
o obstarání zájezdu.

flydubai.com
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PRAHA

OLOMOUC

Josefská 494/6
602 00 Brno
naproti Kostelu
svatého Josefa
brno@tiptravel.cz
+420 542 215 640

Štefánikova 13/43
150 00 Praha 5
u zastávky tramvaje
Arbesovo náměstí
praha@tiptravel.cz
+420 241 431 747

Denisova 316/4
772 00 Olomouc
křižovatka
s Ostružnickou ulicí
olomouc@tiptravel.cz
+420 585 220 127

Internetový prodej

Dealerské oddělení

www.tiptravel.cz
dovolena@tiptravel.cz
+420 241 431 748

obchod@tiptravel.cz

8 tis.

Lajkněte si nás
a dozvíte se vždy více...

fb.com/TIPtravelEU

grafika » redred.sk

BRNO

tiptravel.cz

Navštivte naši cestovní kancelář

