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Nese v sobě symboliku. Tak jako si můžete 
obálku vybarvit podle svého vkusu, tak 
můžete ovlivnit i Vaši letošní dovolenou. 
Každý z nás preferuje jiné barvy, každý 
z nás preferuje jiné odstíny. Při výběru 
dovolené paletu barev nahrazují Vaše 
požadavky a my se snažíme najít tu 
správnou kombinaci pro Vás.

Vyhovět individuálnímu vkusu a 
představám každého klienta je těžký úkol.  
Vy máte představu, my máme zkušenosti. 
Spolu tak dokážeme najít nejvhodnější 
„barvy“. Inspirací ať je Vám tento katalog, 
kde najdete nejširší nabídku ubytování, 
jakou Vám umíme nabídnout.

Pro tento rok jsme otevřeli další pobočku 
v Olomouci a kromě osvědčených hotelů 
jsme opět osvěžili nabídku o novinky, 
kterými jsou bulharské Zlaté Písky, 
španělské pobřeží Costa del Maresme 
a Costa Dorada, oblíbená egyptská 
letoviska i Dubai. Výběr Vám neulehčíme 
ani množstvím nových hotelů, ovšem 
nezapomeňte, nejste na to sami.

Těšíme se na Vás. 

Zaujala Vás 

letošní obálka 

katalogu?

Zaujala Vás 

letošní obálka 

katalogu?



33

Ve vybraných hotelech
označených tímto piktogramem 
poskytujeme během letních 
prázdninových měsíců služby 
klubové dovolené.

V klubech se budete bavit
s našimi animátory.

Kluby jsou zárukou
neopakovatelných prázdninových 
chvil, radosti z pohybu, zábavy 
pro malé i velké. 

V rámci klubů se pořádají
denní i večerní programy - soutěže, 
hry, zábavné i sportovní aktivity.

Rodiče zajisté ocení
i chvíle, které bude jejich 
dítě trávit ve společnosti  
našich výborných animátorů.

Kromě aktivit pro děti
v rámci klubů animátoři 
 organizují i sportovní 
aktivity pro dospělé. 
Přijďte si zahrát tenis 
nebo plážový volejbal 
stylově k moři!

All inclusive se stal hitem
dovolených za poslední léta. Proto 
i většina hotelů, které jsme zařadili 
do naší nabídky, poskytuje takové 
služby. Zpříjemní vám pobyt a zároveň 
šetří  rozpočet. Buďte trendy,  dopřejte 
si  dovolenou
  ól inkluzív!
Stravování formou
all inclusive
zahrnuje plnou penzi - snídaně, 
obědy, večeře formou švédských (bu-
fetových) stolů, místní nealkoholické 
a alkoholické nápoje během 
dne, případně občerstvení.

Ultra all inclusive
může obsahovat i další služby navíc, 
jako například brzké a pozdní snídaně, 
lehké studené a teplé občerstvení,

kávu, čaj, sušenky, zmrzlinu, importo-
vané alkoholické nápoje, tématické 
večeře, láhev vína na pokoji, osuš-
ky, slunečníky a lehátka u bazénů 
a na pláži, animační programy,  
dětský miniklub, různé sportovní  
a zábavné aktivity.

Časový harmonogram
poskytování služeb (ultra) all inclusive 
určuje hotel, avšak konkrétní 
informace o službách zahrnutých 
v (ultra) all inclusive najdete vždy 
u popisu hotelu. Pro snadnější 
orientaci jsme je označili piktogramy 
(ultra) all inclusive.

Všichni milujeme 
„vše v ceně”

sun & fun klub

 all inclusive
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jen do 
31. 12. 2016

20 % pro věrné klienty  
 a pro prvních 2017 
 nových klientů
+3 % na letecké pobytové zájezdy  
 do vybraných hotelů

K TOP first minute 
slevám využijte speciální 
akci - ubytování,  
stravování a služby 
all inclusive až pro 

2 děti  
ZDARMA!
Děti platí pouze 
TOP first minute 
cenu letenky 7 990 Kč,  
8 990 Kč, resp. 9 990 Kč.

+ 2 děti
jen po 7 990 Kč

TOP first minute

23%



UPOROZNĚNÍ »  Slevy se vztahují na základní cení-
kovou cenu zájezdu pro osoby na základním lůžku, 
na přistýlkách a na dopravu. Slevy se nevztahují na ja-
kékoli příplatky, poplatky a pojištění. Slevy se taktéž 
nevztahují na speciální akční  TOP FIRST MINUTE 
cenu letenky 7 990 Kč, resp. 8 990 Kč, resp. 9 990 Kč.  
Sleva +3% platí na pobytové zájezdy do vybraných 

hotelů označených ikonou "sleva až 23%". Slevy nelze 
sčítat s jinými druhy slev. Všechny slevy a prodejní 
akce platí pouze na letní pobytové zájezdy a pouze 
do vyprodání akčních účastnických míst na zájez-
dech, které jsou omezeny  počtem. 
Věrní klienti jsou ti, kteří cestovali s CK TIP travel, s.r.o. 
alespoň jednou a ví účast na zájezdu prokázat.

17% pro věrné klienty  
 a pro dalších 2017 
 nových klientů

+3 % na letecké pobytové  
 zájezdy do vybraných  
 hotelů

12 % pro všechny klienty

+3 % na letecké pobytové  
 zájezdy do vybraných  
 hotelů

10 % pro všechny klienty

+3 % na letecké pobytové  
 zájezdy do vybraných  
 hotelů

V prodejní akci „až 2 děti ZDARMA“ nabízíme ve vybraných hotelech až pro 2 děti 
do 15 let na přistýlkách ubytování, stravování a služby all inclusive zdarma. 

Děti zdarma platí pouze speciální akční TOP FIRST MINUTE cenu letenky  
7 990 Kč, resp. 8 990 Kč, resp. 9 990 Kč a jiné příplatky. 

+ 2 děti
jen po 8 990 Kč

+ 2 děti
jen po 9 990 Kč

jen do 
31. 1. 2017

jen do 
28. 2. 2017

jen do 
31. 3. 2017

slevy a akce

20% 15% 13%

......a další skvělé  výhody!
Pro klienty, kteří si zájezd zakoupí 

nejpozději do 28. února 2017 nabízíme 
bezplatnou výměnu zájezdu 

 (výměna ubytovacího zařízení nebo termínu 
v rámci původně zakoupené destinace) 

do 31. března 2017 s původní 
TOP FIRST MINUTE slevou!

Bezplatná výměna zájezdu 
za jinou destinaci je možná s aktuálními 

TOP FIRST MINUTE slevami a akcemi.

Po zaplacení snížené zálohy je objednavatel povi-
nen uhradit další zálohu do výše poloviny z celko-

vé ceny zájezdu nejpozději do 31. 3. 2017.

Jako sníženou zálohu 
při koupi leteckého 

zájezdu stačí uhradit 
za osobu » »

jen 5.000Kč
Akce platí jen 
do 31. 1. 2017

Jako sníženou zálohu při 
koupi zájezdu autobusem 

nebo vlastní dopravou 
stačí uhradit za osobu »

jen 2.500Kč
Akce platí jen 
do 31. 1. 2017
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střediska > Crikvenica - Selce
Krk - Njivice, Malinska | Rabac

Novi Vinodolski | Umag 

Istrie
a Kvarner

Chorvatsko



99CHORVATSKO

Istrie je největším poloostrovem, 
s velmi členitým pobřežím v severním 
Jadranu, kde návštěvníky čekají dobře 
vybudovaná turistická střediska, skrytá 
v bohaté zeleni stromů. Patří k nej-
půvabnějším oblastem Chorvatska 
s jedinečnou kulturou. Je známá nejen 
nádherným členitým pobřežím, ale 
i vnitrozemím se zelenými kopci, jezery 
a úrodnými nížinami. Malebné vnit-
rozemí je navštěvováno turisty méně, 
avšak hornatá krajina, léčivé prameny, 
vinné stezky a středověká města z něj 
dělají jednu z nejzajímavějších oblastí 
Chorvatska. Zříceniny římských staveb, 
staré benátské přístavy, pláže, lesy, 
vinice a rázovitá městečka dodají vaší 

dovolené ten pravý nádech. K velké 
popularitě istrijských letovisek přispívají 
bohaté rekreační aktivity, od koupání, 
opalování až po náročnější sportovní 
aktivity. Pláže obklopené zelenými bo-
rovicovými lesy jsou skvěle připraveny 
a čekají na váš příchod. Oblast Kvarneru 
se svou turistickou, ale především 
lázeňskou tradicí, patří k nejpřednějším 
turistickým oblastem Chorvatska. Patří 
sem nádherné ostrovy středomoří (Krk, 
Cres, Rab) a také perla Kvarnerského 
pobřeží - Crikvenická riviéra.

Když nazveme jaderské pobřeží turis-
tickým rájem na zemi, vůbec to není 

přehnané tvrzení. Chorvatsko je země 
tisícileté historie a kultury, jejíž břehy 

jsou omývány průzračnými vodami 
Jadranu. Najdete zde ideální přírodní 

podmínky reprezentované čistým 
mořem a nenarušenou přírodou, se 

stopami lidské civilizace dávné doby. 
Velkou předností Chorvatska je jeho 

dlouhé pobřeží se stovkami zálivů 
a odlehlých pláží s majestátními hora-

mi v pozadí.

Klim. podmínky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 24° 28° 32° 32° 29° 25°
Teplota vody 20° 23° 25° 25° 23° 20°

Rozloha: 56.542 km2 • Počet obyvatel: 4.500.000
Hlavní město: Záhřeb • Měna: chorvatská kuna

Umag
Oblíbené letovisko Umag je díky své polo-
ze na  severozápadě Chorvatska považováno 
za  vstupní bránu do  Istrie. Staré město s  dláž-
děnými úzkými uličkami a  pobřeží lemované 
půvabnými zálivy přitahují pozornost mnoha 
návštěvníků Istrie. Kromě výjimečně krásných 
pláží je Umag proslulý i  přístavem a  světozná-
mým tenisovým centrem, v němž se každoročně 
odehrává uznávaný turnaj Croatia Open. Umag 
je také městem zábavy, vyhledávaných restaurací 
a výjimečné architektury, která mu dodává neo-
pakovatelný šarm.

Crikvenica a Selce 
V  naší nabídce se již stabilně opakuje oblíbená 
Crikvenica, která je srdcem Kvarneru. Toto malé 
město v  severní části Kvarnerského zálivu, asi 
40km jižně od  Rijeky, patří k  nejvýznamnějším 
střediskům cestovního ruchu na  pobřeží Jade-
rského moře. Typické pro toto středisko jsou 
dlouhé oblázkové pláže a  příjemné klimatické 
podnebí. Necelé 3 km od Crikvenice je vzdáleno 
středisko Selce. Spojuje je promenáda, po které 
se můžete nechat odvézt turistickým vláčkem, 
jenž zde jezdí několikrát denně během letní se-

zóny. Přímořské městečko Selce je usazené v ma-
lebné zátoce s oblázkovými plážemi, obklopené 
bohatou středomořskou vegetací, a  je ideálním 
místem pro rodinnou dovolenou. 

Novi Vinodolski 
Novi, jak mu zkráceně říkají domácí, leží jen 9 km 
od Crikvenice, naproti ostrovu Krk. Je to atraktiv-
ní a oblíbené turistické město v regionu Kvarner. 
Město a  jeho okolí vlastní mnoho cenných kul-
turních památek a přírodních krás. Duší střediska 
Novi Vinodolski jsou pozůstatky kulturního dě-
dictví: Frankopanský zámeček s  věží, katedrála 
a  kostelík. Rovněž zde můžete najít mnoho fo-
rem zábavního či sportovního vyžití a vedle pří-
jemné živé hudby si vychutnat dobré jídlo a do-
mácí víno. Díky překrásným plážím, bohatým 
možnostem kulturního a  společenského života 
se městečko Novi Vinodolski zařadilo mezi atrak-
tivní letoviska jadranského pobřeží.

Rabac 
Rozvoj cestovního ruchu v  tomto přímořském 
městečku započal již v  19. století, kdy zde byl 
postaven první hotel. V  současnosti je Rabac 
znám zejména díky čistému moři a  překrásným 

plážím s  vysokým standardem služeb, za  které 
si vysloužilo město ekologické ocenění Modrá 
vlajka. Městečku samozřejmě dominuje typická 
letní promenáda, kde se mísí různé vůně, chutě 
a  barvy letní dovolené. Restaurace s  istrijskými 
pochoutkami, kavárny a cukrárny s  letními tera-
sami, které vás budou lákat k posezení a vychut-
nání si volných chvil, to vše neodmyslitelně patří 
k Rabacu. 

Krk - Njivice, Malinska 
Insula Aurea nebo „Zlatý ostrov“ je jméno, které 
ostrov Krk dostal ještě v dávných dobách. Nachá-
zí se v  Kvarnerském zálivu a  je největším ostro-
vem Jadranu. Jako jeden z mála chorvatských os-
trovů je spojen s pevninou mostem. Rozmanitost 
reliéfu a  příznivé klimatické podmínky přispěly 
k rozmanitosti zdejší flóry. Rostou zde stovky rost-
linných druhů. V centrální a západní části ostrova 
převažují lesy. Zejména ty borové, čehož důka-
zem jsou i městečka Njivice a Malinska, která jsou 
vskutku malebnými letovisky. Navštivte město 
Baška na ostrové Krk, jenž vás nadchne svoji krá-
sou a památkami. Charakterizují je nádherné plá-
že, výjimečně modré moře a zátiší borovicových 
stromů. Dovolenou na chorvatské Istrii rozhodně 
nebudete zklamáni. 

Pula

Rabac
Crikvenica - Selce

Njivice
Novi Vinodolski

Umag

Malinska
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ATRAKTIVNÍ

OKOLÍ
OBLÍBENÝ

HOTEL

CHORVATSKO

Poloha: v zálivu Maslinica • 50 - 80 m od pláže • 
jen 300 m od centra Rabacu 

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností 1-2 při-
stýlek • pokoje s balkonem a orientací na moře 
v h. Hedera (za příplatek) • pokoje s balkonem 
a orientací na moře v h. Mimosa (za příplatek) • 
klimatizace • telefon • sat TV • koupelna (sprcha/
vana, WC, fén) • trezor • telefon • lednička

Vybavení hotelů: recepce • výtah • restaurace 
a aperitiv bar • 2 venkovní bazény • letní terasa 
s grill barem • lehátka u bazénu a grill baru (zdar-
ma) • dětský bazén • tobogan na pláži (za popla-
tek) • wifi (zdarma) • parkoviště (zdarma)

Stravování: polopenze plus – snídaně a večeře 
formou švédských stolů • během večeře nápoj 

v ceně (0,2l voda, džus, pivo nebo víno) • mezi 
16.00 - 17.00 káva nebo čaj a  koláč • možnost 
doobjednání služeb all inclusive (za příplatek)

Pláže: rozsáhlá oblázková pláž s  pozvolným 
vstupem do moře • lehátka a slunečníky (za po-
platek) • lehátka u grill baru v ceně

Sport a zábava: vodní sporty • tenisové kurty 
a fitnes (za poplatek) • wellness • stolní tenis • mi-
nigolf • hřiště • hotelový animační program

all inclusive snídaně, obědy a  večeře 
formou švédských stolů • 

lokální alko/nealko nápoje podávané v all inc-
lusive baru v hotelu Mimosa a v baru na pláži 
• v odpoledních hodinách lehký snack 

Ceník: str. 232

Hedera 
hotel

od 8 552 Kč/8 dní • od 12 792 Kč/10 dní
webová stránka: www.maslinica-rabac.com

Mimosa hotel
od 11 527 Kč/8 dní • od  15 767 Kč/10 dní
webová stránka: www.maslinica-rabac.com

Naše mínění: na úpatí zelených svahů, mezi olivový-
mi a  cypřišovými háji, v  překrásném zálivu Maslinica, 
na  vás čekají hotely Hedera a  Mimosa s  bazénovým 
areálem a  vynikajícím grill barem. Na  oblázkové pláži 
s pozvolným vstupem do moře si zaručeně vychutnáte 
vytoužené chvíle oddechu, zatímco se vaše ratolesti za-
baví v dětském miniklubu a poznají nové prázdninové 
kamarády.Pláž a promenáda žijí veselým denním i noč-
ním životem, a tak o zábavu nebude nouze. Po chutné 
večeři vám určitě padne vhod procházka po promená-
dě, která vás přivede přímo do  centra Rabacu. Určitě 
nevynechejte výlet do  nedalekého Labinu, který je 
městskou památkovou rezervací, a vtáhne vás do dob 
dávno minulých a  zároveň poskytne neskutečný vý-
hled na celou zátoku Maslinica.

Rabac
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DOMÁCÍ ZVÍŘE

POVOLENO
ATRAKTIVNÍ

OKOLÍ
RODINNÁ

DOVOLENÁ

CHORVATSKOUmag

Poloha: apartmány Polynesia jako součást 
rozsáhlého turistického resortu Katoro se 
nacházejí jen 3 km od  města Umag • resort 
se nachází přímo u  pobřeží lemovaném 
různými typy pláží • vzdálenost apartmánů 
od  moře je 100-400 m v  závislosti na  typu 
apartmánu

Ubytování: komfortní 2-lůžková studia • 
apartmány s  možností 1-3 přistýlek (za  pří-
platek) • kuchyňský kout se základní výbavou 
• kávovar • vlastní příslušenství (koupelna 
s  vanou nebo sprchou a  WC) • terasa nebo 
balkon • v  apartmánech pro 3 a  více osob 
obývací pokoj s rozkládacím gaučem (slouží 
jako přistýlka) • sat TV • telefon

Vybavení resortu: recepce • hlavní restau-
race • restaurace s  rychlým občerstvením 
u  pláže • snack bar na  pláži • pizzerie u  ba-
zénu • kavárny • venkovní bazén s  rozlohou 
1000m² • dětský bazén • informační centrum 
• parkování v areálu • wi-fi a internetový kou-

tek na  recepci (za poplatek) • supermarket • 
půjčovna kol

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou švédských stolů bez nápojů

Pláže: oblázková pláž • dlážděná pláž • pláž 
vyhrazená pro domácí mazlíčky

Sport a zábava: areál nabízí širokou paletu 
sportů zdarma: streetbasketball • boccia • 
mini bowling • střelnice • stolní tenis • běžec-
ká trať a aktivity za poplatek: tenisové kurty 
s  tenisovou školou • multifunkční sportovní 
hřiště • motorizované vodní sporty a  potá-
pění • plážový volejbal • jízdárna • minigolf • 
půjčování kol • dětská hřiště • během letních 
prázdnin (červenec - srpen) hotelový ani-
mační program pro děti a dospělé • miniklub 
pro děti ve věku 5-12 let

Ceník: str. 232

Polynesia apartmány

od 6 712 Kč/8 dní • od 11 592 Kč/10 dní

webová stránka: www.istraturist.com 

Naše mínění: s radostí vám představujeme naši letošní 
novinku - apartmány Polynesia na  pobřeží Istrijského 
poloostrova. Ubytování v apartmánech krásně zasaze-
ných do udržovaného borovicového parku vám poskyt-
ne maximální soukromí a  zároveň pohodlí a  dostatek 
času na  zábavu v  ideální kombinaci se stravováním 
formou polopenze. Areál nabízí bohatý program pro 
děti i dospělé, proslulá tenisová škola a kurty přitáhnou 
pozornost nadějných sportovních hvězd. Kromě pláží 
oceněných Modrou vlajkou vás resort Polynesia nadch-
ne i největším bazénem v Umagu a bazénem určeným 
pro nejmenší návštěvníky. Věříme, že vás Umag a resort 
Polynesia okouzlí tak jako nás.



1312
NÁPOJE
V CENĚ

RODINNÁ
DOVOLENÁ

CHORVATSKO

Poloha: v  borovicovém lesoparku na  po-
loostrově Kačjak (Dramalj) •  cca 5 km 
od  oblíbeného městečka Crikvenica •  cca 
100 m od oblázkové pláže (v závislosti od po-
lohy pavilonu), případně vybetonovaných 
nebo přírodních plat na slunění

Ubytování: jednoduše zařízené 2-lůžkové 
pokoje hotelového typu s možností přistýlky 
ve dvoupodlažních pavilonech • většina po-
kojů s balkónem a posezením • vlastní příslu-
šenství (koupelna se sprchou a WC)

Vybavení pavilonů: centrální budova s  re-
cepcí • wi-fi na recepci • restaurace s letní te-
rasou • TV místnost • obchůdek • aperitiv bar 
s letní terasou • parkoviště (zdarma) 

Stravování: snídaně a večeře formou švéd-
ských stolů • nápoj k  večeři (0,2 l  vína, piva 
nebo nealka) 

Pláže: oblázková a kamínková pláž s pozvol-
ným vstupem do moře cca 100 m od pavilo-

nů • pláž vhodná pro děti i neplavce • přírodní 
a betonová plata na  slunění •  lehátka a  slu-
nečníky (za poplatek)

Sport a zábava: tenisové centrum • minigolf 
•  dětské hřiště •  stolní tenis •  animační pro-
gram • podél pobřeží poloostrova množství 
chodníčků vhodných na  procházky • boha-
tá nabídka fakultativních výletů za  krásami 
Chorvatska 

SUN & FUN klub animační program 
v  prázdninových měsí-

cích (červenec, srpen) pro děti i  dospělé 
pod vedením našich zkušených animátorů 
• různé soutěže • pohybové hry • moderní 
uvolňovací cvičení nebo aerobic • dětský 
miniklub pro nejmenší návštevníky •  půj-
čovna sportovních potřeb a  společen-
ských her (zdarma)

Ceník: str. 231

Kačjak pavilony

od 4 472 Kč/8 dní • od 7 192 Kč/10 dní

webová stránka: www.jadran-crikvenica.hr

Naše mínění: tyto pavilony jsou vyhledávaným mís-
tem pro letní rekreaci. Právě proto jsme se rozhodli 
zařadit je do naší nabídky. Nachází se v klidném a pří-
jemném prostředí mediteránské zeleně, obklopené 
křišťálově čistým mořem s  romantickými zátokami. 
Cenově výhodné pavilony Kačjak uspokojí především 
rodiny s dětmi, které vyhledávají pěkné pláže s mírným 
vstupem do  moře a  kvalitní stravovací služby. Během 
letních prázdnin zde pro nejmenší nabízíme bohatý 
animační program pod vedením našich zkušených ani-
mátorů. Pavilony Kačjak doporučujeme těm, kteří pre-
ferují odpočinkovou dovolenou v příjemném prostředí, 
ale zároveň nedaleko vždy živého letoviska.

Crikvenica
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RODINNÁ

DOVOLENÁ
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V CENĚ

CHORVATSKO

Poloha: v  blízkosti samotného centra oblí-
beného a stále více turisty vyhledávaného le-
toviska Selce • nedaleko promenády s množ-
stvím kaváren, restaurací, cukráren, barů 
a obchůdků se suvenýry • cca 100 m od obláz-
kové a  oblázkovo-písečné pláže s  mírným 
vstupem do moře, vhodné i pro děti, vybave-
né lehátky a slunečníky (za poplatek)

Ubytování: 2-lůžkové jednoduše, ale účelně 
zařízené pokoje s možností přistýlky • vlastní 
příslušenství (koupelna se sprchou a WC) • bal-
kon s posezením

Vybavení pavilonů: prostorná hotelová 
recepce s  pohodlným posezením • wi-fi 
na  recepci •  trezor na  recepci (za poplatek) 
•  klimatizovaná hotelová restaurace •  slu-
nečná terasa s výhledem na moře • aperitiv 
bar s kavárnou a posezením • TV místnost • 
parkoviště v  hotelovém areálu (zdarma pro 
hotelové hosty)

Stravování: snídaně a večeře formou švéd-
ských stolů • nápoj k  večeři (0,2 l  vína, piva 
nebo nealka) 

Pláže: oblázkové a oblázkovo-písečné pláže 
s  pozvolným vstupem do  moře vhodným 
pro děti i  neplavce •  lehátka a  slunečníky 
(za poplatek)

Sport a  zábava: dětské hřiště •  minigolf 
•  bohatá nabídka vodních sportů na  plá-
ži - paragliding, jízda na  banánu taženém 
motorovým člunem (za poplatek) • tobogán 
• potápěčské centrum • bohatá nabídka za-
jímavých výletů za  přírodními a  kulturními 
krásami Chorvatska

bonus zdarma půjčování sportovních 
potřeb a společenských her 

Ceník: str. 231

Slaven 
pavilony

od 5 032 Kč/8 dní • od 7 592 Kč/10 dní

webová stránka: www.jadran-crikvenica.hr 

Naše mínění: pavilony Slaven našli své místo v atrak-
tivním prostředí samotného centra Selce. Velkou vý-
hodou je blízkost pláže s  bohatou nabídkou vodních 
sportů a  mírným vstupem do  moře, což jistě potěší 
zejména rodiny s malými dětmi i neplavce. Selce jsou 
spojeny s  blízkou Crikvenicí oblíbenou pobřežní pro-
menádou Lungo mare a během hlavní sezóny zde jezdí 
prázdninový vláček, který vás tam pohodlně dopraví. 
Selce během celé letní sezóny žijí pestrým prázdnino-
vým životem, ať už denním nebo nočním. A je to ideální 
místo pro ty, kteří si chtějí vychutnat atmosféru přímoř-
ského letoviska, ale i pro ty, kteří chtějí poznávat okolí.

Selce
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RODINNÁ

DOVOLENÁ
NÁPOJE
V CENĚ

CHORVATSKO

Poloha: nedaleko plážové promenády 
s  množstvím kaváren, obchůdků, restau-
rací, cukráren s  otevřenými letními te-
rasami, a  samotného centra známeho 
letoviska Crikvenica •  areál rozprostírající 
se na  návrší, v  zeleném borovicovém le-
soparku vzdálený od oblázkové pláže cca 
200-600 m  v  závislosti od  polohy pavilo-
nu • pláž s pozvolným vstupem do moře, 
vhodná pro rodiny s dětmi i neplavce

Ubytování: typ pavilónového ubytování 
• 2-lůžkové účelně zařízené pokoje s mož-
ností 1 přistýlky • vlastní příslušenství (kou-
pelna se sprchou a  WC) • většina pokojů 
vybavena balkónem, resp. francouzským 
balkonem 

Vybavení pavilonů: prostorná recepce 
v  hotelové budově •  trezor (za  poplatek) 
• wi-fi na recepci • klimatizovaná restaura-
ce •  aperitiv bar •  vinárna •  kavárna s  vý-
hledem na  moře •  venkovní sladkovodní 

bazén •  TV místnost • parkoviště v  areálu 
(zdarma pro hotelové hosty)

Stravování: snídaně a  večeře formou 
švédských stolů • nápoj k večeři (0,2 l vína, 
piva nebo nealka) 

Pláže: oblázkové s  mírným vstupem 
do moře •  lehátka a slunečníky (za popla-
tek) •  v  centru letoviska Crikvenica se na-
chází areál s  písečnou pláží (za  poplatek) 
a množstvím služeb v rámci areálu

Sport a zábava: blízké sportovní centrum 
s  tenisovými kurty •  široký výběr vodních 
sportů na pláži (za poplatek) - vodní kola, 
skútry, jízda na banánu, kole • 600m od pa-
vilonů adrenalinové centrum pro děti 
i  dospělé • pestrá nabídka fakultativních 
výletů - národní park Plitvická jezera, fish 
piknik a mnohé další

Ceník: str. 230

Ad Turres pavilony

od 4 632 Kč/8 dní • od 7 192 Kč/10 dní

webová stránka: www.jadran-crikvenica.hr 

Naše mínění: cenově výhodné oblíbené pavilony 
v příjemném prostředí borovicového lesoparku neda-
leko životem pulsující promenády s množstvím krám-
ků, kavárniček a  restaurací. Již několik sezón jsou sta-
bilní součástí naší nabídky. Lákadlem se určitě stanou 
i večery plné živé hudby, strávené na hotelové terase. 
A  pokud zatoužíte po  rušném životě mediteránského 
městečka, máte to jen na  skok do  centra Crikvenice, 
kde si můžete koupit cenově dostupný suvenýr z dovo-
lené, posedět v místních kavárnách nebo se jen tak bez-
starostně nadýchat této podmanivé atmosféry. Pavilony 
jsou určeny pro nenáročnou klientelu, hledajíci příjem-
nou atmosféru a dovolenou plnou odpočinku a zábavy.

Crikvenica
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ATRAKTIVNÍ

OKOLÍ
NÁPOJE
V CENĚ

CHORVATSKOCrikvenica

Poloha: na  začátku známeho letoviska Cri-
kvenica a jeho promenády s množstvím ka-
váren a  barů s  otevřenými letními terasami, 
obchůdků se suvenýry a  restaurací •  v  blíz-
kosti oblázkové pláže s pozvolným vstupem 
do moře, vzdálené cca 150 m od hotelu

Ubytování: 2-lůžkové klimatizované po-
koje s  možností 1 přistýlky, resp. 2-lůžkové 
klimatizované pokoje s  výhledem na  moře 
(za  příplatek) • balkon • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou a WC, fén na vlasy) • sat 
TV • telefon • minibar • trezor • wi-fi na poko-
jích (zdarma)

Vybavení hotelu: klimatizovaná recepce • 
klimatizovaná restaurace • wi-fi v lobby (zdar-
ma) • aperitiv bar • taneční terasa s výhledem 
na moře • TV místnost • k dispozici je otevře-
ný bazén se sluneční terasou v blízkém kom-
plexu pavilónů Ad Turres • parkoviště u hote-
lu (zdarma)

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 

formou švédských stolů • nápoje k  večeři 
v neomezeném množství (víno, pivo a džus) 

Pláže: oblázkové s  mírným vstupem 
do moře • lehátka a slunečníky (za poplatek) 
• v centru letoviska se nachází areál s píseč-
nou pláží (za poplatek) s množstvím služeb 
v rámci areálu

Sport a zábava: sportovní areál s tenisový-
mi kurty • minigolf • stolní tenis • dětský park 
s atrakcemi pro nejmenší návštevníky • boha-
tá nabídka vodních sportů na pláži (za popla-
tek) - vodní kola, skútry, jízda na nafukovacím 
banánu nebo kole taženém za  motorovým 
člunem a mnohé další • pestrá nabídka fakul-
tativních výletů za  přírodními, historickými 
a kulturními krásami okolí (fish piknik, Limský 
fjord, národní park Plitvická jezera a mnohé 
další)

Ceník: str. 233

Omorika hotel

od 8 232 Kč/8 dní • od 13 272 Kč/10 dní

webová stránka: www.jadran-crikvenica.hr 

Naše mínění: uprostřed středomořské zeleně, přímo 
nad promenádou a vlnami Jadranu se majestátně vypí-
ná hotel Omorika. Z hotelové terasy si můžete při ranní 
kávě plnými doušky vychutnávat výhled na majestátní 
ostrov Krk. Hotel má vynikající polohu v blízkosti pláže 
ocenené Modrou vlajkou. Pobřežní promenáda vás při-
vede přímo do živého centra městečka Crikvenica, kde 
nechybí pestrá prázdninová zábava. V roce 2016 prošel 
hotel rekonstrukcí, která mu dodává nádech elegance. 
Mile vás překvapí stylové společenské prostory a vkus-
ně zařízená klimatizovaná restaurace. Jsme přesvědče-
ni, že i v letošní sezóně si hotel získá srdce svých hostů.
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OBLÍBENÝ

HOTEL
ATRAKTIVNÍ

OKOLÍ
DÍTĚ

ZDARMA

CHORVATSKO

Poloha: hotel je situován v  centru oblíbe-
ného letoviska se stejnojmenným názvem · 
v bezprostřední blízkosti obchodů, restaura-
cí, kaváren a barů · jen cca 50 m od oblázkové 
pláže 

Ubytování: vkusně zařízené 2-lůžkové po-
koje typu klasik; 2-lůžkové pokoje typu stan-
dard (za příplatek) s možností 1-2 přistýlek; 
2-lůžkové pokoje typu standard s orientací 
na moře a s balkonem (za příplatek); vyba-
vení společné pro všechny 3 typy pokojů: 
klimatizace • vlastní příslušenství (koupelna 
se sprchou, WC) • vysoušeč vlasů • telefon • 
sat TV

Vybavení hotelu: hotelová recepce s  ne-
přetržitým provozem · restaurace · pizzerie 
na pobřežní promenádě (pro hotelové klien-
ty sleva 10%) · kavárna s terasou · aperitiv bar 
· kosmetický a masážní salon · wellness cent-
rum · wifi na recepci (zdarma) · trezor (za po-
platek ) · výtah · půjčovna aut · obchod se 

suvenýry · parkoviště - omezený počet míst 
(zdarma) · hotel je plně klimatizovaný

Stravování: snídaně a večeře formou švéd-
ských stolů • nealko nápoj k  večeři (voda, 
džus) 

Pláže: přírodní oblázková pláž s  dětským 
hřištěm, skluzavkou, trampolínou a možností 
využití vodních sportů • pláž oceněná Mod-
rou vlajkou • lehátka a slunečníky (za popla-
tek)

Sport a  zábava: široká nabídka vodních 
atrakcí a sportů jako například šlapadla, skút-
ry, jízda na  nafukovacím banánu, kole taže-
ném za motorovým člunem a mnohé další • 
potápění • rafting • rybolov • půjčovna kol • 
možnost absolvovat zajímavé výlety na  ne-
daleké ostrovy, navštívit národní park Plitvic-
ká jezera a mnohé další

Ceník: str. 231

Selce hotel

od 5 912 Kč/8 dní • od 10 072 Kč/10 dní

webová stránka: www.hotel-selce.com

Naše mínění: po  minulé úspěšné první sezóně ho-
telu Selce v naší nabídce jsme potěšeni vám ho opět 
nabídnout. V centru mimořádně oblíbeného letoviska 
Selce si budete moci dopřát ideální ubytování a atrak-
tivní polohu nedaleko pláže. Pestrá nabídka sportov-
ních aktivit nenechá nikoho unuděným. Děti budou 
nadšené z  dětských hřišť, velkého tobogánu a  tram-
polín. Vstup do moře je pozvolný a má písečné dno, 
což zcela jistě ocení rodiny s malými dětmi a neplav-
ci. Pobyt v hotelu Selce vás přenese daleko od shonu 
všedních dnů a poskytne vám ideální prostor na od-
počinek, zábavu a kvalitně strávený čas v kruhu přátel 
nebo vašich blízkých. 
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CHORVATSKOSelce

Poloha: v  blízkosti centra známého leto-
viska Selce a městské promenády s množ-
stvím kaváren, restaurací, cukráren, barů 
s otevřenými terasami a obchůdků se suve-
nýry • cca 100 m od pláže vybavené lehátky 
a slunečníky (za poplatek) 

Ubytování: příjemně zařízené, klimatizo-
vané 2-lůžkové pokoje, resp. 2-lůžkové po-
koje s možností jedné přistýlky • orientace 
na  mořskou stranu • balkon (za  příplatek) 
• sat TV • vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou, WC a fén) • wifi • minibar • trezor

Vybavení hotelu: recepce s denním barem 
• wifi v lobby (zdarma) • restaurace • terasa • 
aperitiv bar • TV sál • areál venkovních bazénů 
přímo na pláži s mořskou vodou a kvalitní re-
staurací a kavárnou • služby v prostorách ho-
telu: ambulance • prodejna suvenýrů • sauna 
• masáže • kadeřnický salón • dětský koutek 
• parkoviště (za poplatek) • lehátka u bazénu 
(za poplatek) 

Stravování: snídaně a večeře formou švéd-
ských stolů • nápoje k  večeři v  neomeze-
ném množství (lokální víno, pivo a džusy) 

Pláže: částečně betonové a  částečně 
oblázkové s mírným vstupem do moře • le-
hátka a slunečníky (za poplatek)

Sport a  zábava: tenisové kurty • šipky • 
vodní sporty (za poplatek) - šlapadla, skút-
ry, jízda na nafukovacím banánu, kole taže-
ném za motorovým člunem a mnohé další 
• atraktivní bazénový komplex přímo před 
hotelem (vstup zdarma pro hotelové hosty) 
• dětský bazén • hotelové animace • pest-
rá nabídka fakultativních výletů • možnosti 
lodních výletů z nedalekého přístavu

Ceník: str. 233

Katarina hotel

od 9 912 Kč/8 dní • od 14 552 Kč/10 dní

webová stránka: www.jadran-crikvenica.hr

Naše mínění: Katarina patří mezi kvalitní a klienty 
mimořádně oblíbené hotely. Lákadlem tohoto pří-
jemného hotelu v  atraktivním prostředí letoviska 
Selce je bazénový komplex přímo u pláže a blízkost 
centra letoviska Selce. Jelikož hotel prošel komplet-
ní rekonstrukcí, přivítají vás tuto sezónu elegantní 
luxusní pokoje a kvalitní služby, na nichž je založeno 
dobré jméno hotelu. Pobyt v hotelu Katarina může-
me vřele doporučit i  náročnějším klientům. Výho-
dou je i blízkost Selce a nenáročná cesta do destina-
ce. Krásná pláž a  pohled na  západ slunce při šumu 
mořských vln přímo z hotelové terasy jsou vám tak 
na dosah ruky.
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Poloha: na překrásném ostrově Krk v měs-
tečku Njivice • hotel přímo u moře na pro-
menádě • jen 200 m od  centra městečka 
Njivice s  obchůdky, kavárnami, bary a  re-
stauracemi s  letními terasami • ostrov Krk 
jako jeden z  mála ostrovů v  Chorvatsku je 
spojen s pevninou mostem

Ubytování: 2-lůžkové klimatizované po-
koje s  možností jedné přistýlky • vlastní 
příslušenství (koupelna se sprchou a  WC, 
fén na vlasy) • sat TV • telefon • wi-fi připo-
jení • minibar • možnost pokojů s balkónem 
(za  příplatek) • možnost pokojů s  orientací 
směrem k moři (za příplatek)

Vybavení hotelu: prostorná recepce • tre-
zor • lobby bar s  terasou • wi-fi připojení 
v společenských prostorách hotelu • dvě kli-
matizované restaurace • lounge bar Jadran 
se stylovou terasou přímo u moře • pizzeria 
Bukaleta • lounge bar Plava terasa s  neza-
pomenutelným výhledem na  Kvarnerský 

záliv • konferenční místnost • TV místnost 
• kadeřnický salón • obchod se suvenýry • 
ambulance

Stravování: polopenze – snídaně a večeře 
formou švédských stolů bez nápojů

Pláže: v bezprostřední blízkosti hotelu krás-
né pláže • oblázkové s pozvolným vstupem 
do  moře • pláž oceněná Modrou vlajkou 
za čistotu moře a kvalitu služeb

Sport a zábava: tenisové kurty • stolní tenis 
• minigolf • bohatá nabídka vodních sportů 
na pláži (vodní kola, skútry, jízda na banánu 
nebo kole taženém za motorovým člunem 
a  mnohé další (za  poplatek) • pestrý celo-
denní hotelový animační program • živá 
hudba a večerní program • přímo u hotelu 
se nachází nově vytvořený park s dětským 
hřištěm, pekárna a kavárna • zajímavá nabíd-
ka fakultativních výletů

Ceník: str. 232

Jadran hotel

od 7 672 Kč/8 dní • od 12 312 Kč/10 dní

webová stránka: www.njiviceresort.com

Naše mínění: jsme rádi, že vám také letos můžeme 
nabídnout hotel Jadran na  ostrově Krk. Okamžitě si 
vás získá svojí téměř rodinnou atmosférou, jedinečnou 
krásou pobřeží a pohledem na azurové vody Kvarner-
ského zálivu. Každý návštěvník ostrova si tady může 
splnit své prázdninové představy - posezení u  živé 
hudby, západ slunce při dobrém vínu, romantické 
procházky nebo objevování přírodních krás a historie 
ostrova. Na zrenovované pláži přímo před hotelem si 
v  lounge baru můžete rezervovat jedno ze stylových 
a pohodlných lehátek s baldachýny a s oblíbenou kni-
hou v ruce relaxovat při šumu mořských vln.

Krk, Njivice
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Poloha: na  severozápadě ostrova Krk • 
15 km od  hlavního města ostrova Krk • 
v  blízkosti promenády zvané i  Rajská ces-
ta, z  Malinska do  Njivice (cca 7 km) • 50 m 
od moře

Ubytování: 2-lůžkové standardní pokoje 
(balkon za  příplatek), resp. 2-lůžkové stan-
dardní pokoje s  možností přistýlky • 2-lůž-
kové superior pokoje s možností 1 přistýlky 
(prostorově větší) s balkonem (za příplatek) 
• rodinné pokoje až pro 2 dospělé a 2 děti 
do 18r. - pokoj s obývací místností a 2 kou-
pelnam • ve všech typech pokojů - vlastní 
příslušenství (koupelna se sprchou, WC, 
fén) • sat TV • trezor • minibar • klimatizace 

Vybavení hotelu: recepce se vstupní ha-
lou • restaurace • wifi v  lobby (zdarma) • 
internetový koutek • přírodní bazén - kou-
sek moře ohraničeného betonovými platy 
vhodný i pro děti a neplavce • aperitiv bar 
• taneční terasa s  výhledem na  moře • té-
matické večery • TV místnost • salón krásy 

• vířivka • sauna • solárium • obchůdek se 
suvenýry • prostorná a  udržovaná zahrada 
s možností posezení • parkování u hotelu

Stravování: polopenze - snídaně a večeře 
formou švédských stolů • nápoje k  veče-
ři v  neomezeném množství (lokální pivo, 
voda a džus)

Pláže: oblázková s  pozvolným vstupem 
do  moře, hned u  hotelu, nebo betono-
vá plata na  slunění • lehátka a  slunečníky 
(za poplatek)

Sport a  zábava: přírodní bazén se sklu-
zavkami a  nafukovacími prolézačkami • 
sportovní hala cca 500 m • dětské hřiště • 
minigolf • bohatá nabídka vodních sportů 
na  pláži (za  poplatek) • možnost půjčit si 
kajak • pestrá nabídka fakultativních výletů

Ceník: str. 234

Malin hotel

od 10 072 Kč/8 dní • od 14 792 Kč/10 dní

webová stránka: www.hotelmalin.com

Naše mínění: tuto sezónu vám opět doporučuje-
me kouzelný ostrov Krk. Nádherně průzračné moře, 
úchvatná příroda, kde borovice hrají prim. Naše pečlivě 
vybrána novinka, hotel Malin, vás přivítá svou rodinnou 
atmosférou a kvalitními 4 * službami. Na pláž to bude-
te mít jen minutku chůze přes lesopark. Večer se o vaši 
zábavu postará živá hudba v  restauraci Mulino přímo 
na pláži. A když si dosyta užijete, co zdejší okolí nabízí, 
a přesto byste měli málo, tak do centra útulného měs-
tečka se stejnojmenným názvem jako hotel to je jen 5 
minut procházky. Výlety po okolí také nejsou k zahoze-
ní, například do nejbližších Njivic se dostanete po 7 km 
dlouhé promenádě podél moře. 



2120
PRO

NÁROČNÉ
OBLÍBENÝ

HOTEL

CHORVATSKO

Poloha: hotelový resort Novi Resort & Spa 
přímo u  překrásné dlouhé pláže s  pozvol-
ným vstupem do moře • na okraji malebného 
městečka Novi Vinodolski • cca 3 km od cen-
tra letoviska 

Ubytování: v  hotelu The View 5*: Junior 
suity – moderní klimatizované 2-lůžkové po-
koje s  možností přistýlky (vhodné až pro 2 
děti do  12 let) • možnost pokojů s  orientací 
na moře (za příplatek) • balkón • LCD sat TV 
• internet • minibar • telefon • servis na kávu 
a čaj na pokoji • koupelna s vanou a sprcho-
vým koutem a WC • fén na vlasy • k dispozici 
na pokoji župan a pantofle • vyhřívaná podla-
ha • ubytování pro 2 -5 osob v apartmánech 
typu de luxe a premium 4*: 1-2 ložnice • pro-

storná obývací místnost s  plně vybavenou 
kuchyní • klimatizace • sat TV • telefon • trezor 
• internet • koupelna s  vanou, resp. sprchou 
a WC • fén na vlasy • balkón nebo terasa

Vybavení resortu: hlavní hotelová budova 
The View se vstupní halou a recepcí • wi-fi při-
pojení ve společenských prostorách • ENJOY 
- hlavní restaurace pro hosty ubytované v ho-
telové budově • GOLDEN - hlavní restaurace 
pro hosty ubytované v apartmánech • lobby 
a lounge SKY bar s bazénem na panoramatic-
ké terase • stylový lounge bar a bazén SPLASH 
s lehátky a baldachýny • noční luxusní lounge 
bar EIGHT s letní terasou a výhledem na moře 
• restaurace SEA BREEZE s  mediteránskou 
kuchyní • bazénový komplex SEA BREEZE 

Novi Resort & Spa hotel a apartmány  
Wellness & Spa
od 8 792 Kč/8 dní • od 13 432 Kč/10 dní

webová stránka: www.novi.hr

Naše mínění: s potěšením vám opět přinášíme hotel 
a  apartmány komplexu Novi Resort & Spa. Tento výji-
mečný resort v malebném letovisku Novi Vinodolski je 
možné klidně nazvat prázdninovým městečkem. Ohro-
mí vás spa centrum s  překrásným výhledem na  moře. 
Pro rodiny s  dětmi jsme připravili apartmánový typ 
ubytování, který doplňuje dětské městečko Sea Pony 
s  restaurací v  blízkosti dětských hřišť a  bazénu Po  ve-
čeři pozornost vašich ratolestí upoutá bohatý animační 
program a minidiskotéka. Pokoj a relax najdete ve stínu 
baldachýnu nebo na horkém slunci v pool baru s chla-
zeným nápojem a výhledem na velkolepý Jadran. Tento 
prázdninový resort splní všechny vaše dovolenkové sny 
a představy. Tak přijměte naše pozvání a užijte si dovole-
nou s dotykem luxusu.

Novi Vinodolski

apartmán de luxe
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s  pool a  snack barem • Kids Town – dětské 
letní městečko na  ploše 4000 m² - pro děti 
do  12 let, s  bazény, hřišti, dřevěnými dom-
ky, vnitřními i  venkovními prostory na  hra-
ní a  zábavu, rodinná restaurace a  cafe bar  
Novi SPA centrum – (od  02.07. do  20.08. 
poplatek za  vstup) vnitřní a  venkovní bazé-
ny s  mořskou vodou a  vodními atrakcemi • 
vířivky s  mořskou vodou • turecké koupele, 
parní koupel, finská sauna • vnitřní a venkov-
ní relaxační prostor a  letní terasa s  výhle-
dem na moře • lehátka u bazénů • LAZY Spa 
Lounge bar • restaurace BALANCE s nabídkou 
zdravých jídel • fitness centrum s  bohatou 
nabídkou • za poplatek různé thalasso a hyd-
roterapie, thajské masáže, kosmetické služby 
• hlídané parkoviště (za poplatek) • kongreso-

vé a  konferenční prostory • nákupní galerie 
a korzo

Stravování: snídaně a  večeře formou švéd-
ských stolů bez nápojů; hosté hotelu The 
View se stravují v 5* restauraci ENJOY, hosté 
ubytováni v apartmánech se stravují v 4* re-
stauraci GOLDEN

Pláže: překrásná hotelová oblázková pláž 
s pozvolným vstupem do moře • slunečníky 
a lehátka na pláži (omezený počet) 

Sport a zábava: fitnes a SPA centrum s boha-
tou nabídkou služeb • dětské městečko Kids 
Town s  hotelovým celodenním animačním 
programem 

Ceník: str. 233, 234

Novi Vinodolski

junior suite

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
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K nepochybně nejkrásnějším místům 
patří národní park Krka ležící severový-
chodně od historického města Šibenik. 
Povodí řeky Krka zde v krasovém 
podloží vytvořilo neopakovatelné 
přírodní divadlo v podobě vodopádů, 
kaskád a jezer. Na úseku dlouhém 
50 km je až osm velkých vodopádů. 
Mezi těmi nejkrásnějšími, Rošovským 
vodopádem a Skradinského bukem, 
stojí na ostrůvku Visovac františkánský 
klášter se vzácnou knihovnou. Další 
chloubou Dalmácie je labyrint Kornat-
ského souostroví, který tvoří skupina 
přibližně 140 ostrovů a ostrůvků. 
Kromě přírodních krás překypuje tento 
region i významnými kulturními, archi-
tektonickými a historickými památka-

mi, které zde najdete téměř na každém 
kroku. Charismatický a malebný Zadar, 
životem pulzující Vodice, tak trochu 
záhadný a ospalý Šibenik, každé z míst 
na dalmatském pobřeží si vás získá 
něčím jiným. Pokud jste si zamilovali 
klid a krásnou přírodu, které domi-
nují dalmáckým ostrovem, vřele vám 
doporučujeme navštívit Murter, Hvar, 
Korčulu či poloostrov Pelješac. Najdete 
zde ideální podmínky pro cyklistiku, 
potápění, windsurfing či tenis. Ojedi-
nělá kombinace životem překypujících 
středisek, nádherná příroda a skvělé 
pláže - to je však jen zlomek toho, co 
Dalmácie nabízí.

Řadí se k nejslunnějším místům Evropy 
a patří mezi turisticky nejatraktivnější 
oblasti Jadranu. Na členitém Dalmat-
ském pobřeží, zdobeném malebnými 

zátokami a souostrovími, se jako klenoty 
vyjímají architektonické skvosty v podo-

bě starodávných měst jako jsou Zadar, 
Šibenik či Split. Představte si omamnou 

vůni levandule, sytou červeň korálů 
a nekonečné sady olivovníků a vinné 

révy, v dokonalé kombinaci s průzrač-
ným mořem a srdečností místních 

obyvatel. To je Dalmácie.

Dalmácie

Zadar a Petrčane 
Zadar je jedním z  největších chorvatských měst 
a  je zároveň hlavním městem severní Dalmácie. 
Jeho antický původ dokazuje největší prozkoumá-
né římské fórum na východní straně Jadranu. Staré 
město je dodnes obehnáno hradbami a zachová-
vá si původní historický vzhled. Rybářské městečko 
Petrčane se nachází 12 km na sever od Zadaru. Toto 
malebné letovisko s  krásnou promenádou ocení 
zejména milovníci přírody a cykloturistiky. 

Biograd na Moru 
Biograd na  Moru leží na  malém poloostrově asi 
25 km jižně od  Zadaru. Z  promenády se nabízí 
nezapomenutelný pohled na  Pašmanský kanál 
a  jeho ostrůvky. Dávné korunovační město chor-
vatských králů je dnes malebným letoviskem a ce-
losvětově známým centrem jachtingu. 

Vodice 
Vodice - město mladých - jsou vyhledávaným le-
toviskem 13 km severně od Šibeniku. Dominantou 
města je přístavní promenáda s krásnými plážemi 
a  neopakovatelná atmosféra, kterou každoročně 
dotváří pestrý kulturní program - Vodické léto. 

Murter 
Ostrov Murter je jedním ze 190 ostrovů Šibenské 
riviéry s podmanivým výhledem na národní park 
a souostroví Kornati. S pevninou ho spojuje most 
u vesnice Tisno. Pobřeží ostrova lemují krásné pí-
sečné pláže v malých zátokách. Pýchou ostrova je 
pláž Slanica nedaleko městečka Murter. 

Primošten 
Toto malebné město najdete 28 km jižně od Šibe-
niku na dvou menších poloostrovech. Na jednom 
se rozkládá historické město Primošten, na  sou-
sedním zalesněném poloostrově zvaném Raduča 
najdete hotel Zora a krásné pláže. Oblast Primoš-
tenu je známá produkcí lahodného červeného 
vína Babić, které se pěstuje na  okolních strmých 
skalnatých svazích.

Omiš - Ruskamen
Toto malebné letovisko a  nedaleká turistická ve-
snička Ruskamen leží mezi Splitem a Makarskou, 
pod majestátním pohořím Biokovo. Právě na tom-
to místě pohoří protíná kaňon řeky Cetiny a  po-
břeží městečka lemuje krásná písečná pláž.

Baška Voda/Baško Polje
Působivá scenérie Bašky Vody a nedalekého Baško 
Polje si už léta podmaňuje srdce svých návštěvní-
ků. Velkolepé pohoří Biokovo, bělostné oblázkové 
pláže stíněné korunami pinií a palmová promená-
da, to jsou hlavní atributy těchto vyhledávaných 
letovisek na Makarské riviéře.

Hvar - Jelsa, Vrboska
Ostrov Hvar, to je harmonie krásné přírody a prů-
zračného moře, ideální místo pro milovníky klidu 
a  sportu. Přístavní městečko Jelsa s  elegantními 
průčelími a  malebná Vrboska na  vás zapůsobí 
nostalgií své výjimečné krásy. 

Korčula a Orebič
Korčula patří k  nejoblíbenějším dalmáckým os-
trovům. Dominuje mu město Korčula protkáno 
úzkými malebnými uličkami, které vedou k rene-
sančnímu náměstí. Proti městu Korčula, na jižních 
březích poloostrova Pelješac, chráněných mohut-
ným pohořím, najdete známé turistické středisko 
s  dlouhými oblázkovými plážemi - Orebič. Jeho 
okolí přímo vybízí k procházkám a pěší turistice.

Petrčane

Biograd na moru

Zagreb

Primošten
Omiš/Omiš Ruskamen

Baška Voda/Baško Polje

Vodice

Jelsa/Vrboska

Orebič/Korčula

Zadar
Murter
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Poloha: hotel cca 800m od  malebného 
historického centra Zadaru • od pláže hotel 
dělí jen promenáda a upravený pás zeleně • 
cca 20 minut od slavných Mořských varhan 
na nábřeží nedaleko přístavu

Ubytování: moderní klimatizované dvou-
lůžkové pokoje s  možností 1 přistýlky • 
pokoj s  orientaci na  moře (za  příplatek ) • 
balkon • telefon • lednička • sat TV • trezor 
• vlastní příslušenství (koupelna se sprchou 
a WC) • fén

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí • 
bar • hlavní hotelová restaurace • a‘la carte 
restaurace • útulná vinárna s širokou paletou 
značkových vín domácí i zahraniční výroby 
• venkovní bazén pro dospělé a dětský ba-
zén • lehátka a  slunečníky u  bazénu (zdar-
ma) • wifi připojení na  internet na  recepci 
a ve společenských prostorách • kadeřnický 
salón • hotelové parkoviště • kongresový 
a banketový sál • půjčovna aut

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou švédských stolů bez nápojů 

Pláže: oblázková pláž s  pozvolným vstu-
pem do  moře přímo pod hotelem je oce-
něna Modrou vlajkou • vysoké pinie, které ji 
kopírují tvoří přirozenou ochranu před hor-
kým sluncem • lehátka a slunečníky na plá-
ži (za poplatek) • sprchy a toalety na pláži • 
obchody, restaurace a  kavárny v  blízkosti 
hotelu

Sport a zábava: tenisové kurty, volejbalové 
hřiště, minigolf • masážní salón (za  popla-
tek) • stylový plážový Hitch Bar • blízké his-
torické centrum města Zadar s  množstvím 
kulturních památek, obchodů a restaurací • 
možnost navštívit blízké národní parky Krka 
a Kornati

Ceník: str. 238

Kolovare 
hotel

od 9 912 Kč/8 dní • od 14 792 Kč/10 dní

webová stránka: www.hotel-kolovare.com 

Naše mínění: jen pár minut od  malebného centra 
Zadaru a  přímo u  krásné oblázkové pláže najdete ho-
tel Kolovare. Jako novinku jsme ho do  naší nabídky 
zařadili na základě obrovského zájmu ze strany našich 
klientů o  oblast Zadarské riviéry. Atraktivní poloha, 
elegantní pokoje, široká nabídka výborných jídel dal-
matské a  mezinárodní kuchyně v  hotelové restauraci 
a útulná vinárna s výběrem nejkvalitnějších světových 
vín na vinné kartě, to jsou hlavní atributy hotelu Kolo-
vare. Pláž přímo před hotelem kopíruje pás udržované 
zeleně a vysokých stromů, ideální ochrana před horkým 
poledním sluncem a bezpečné místo na hraní pro vaše 
děti. Atraktivní poloha a kvalitní hotelové služby udělají 
z vaší dovolené nezapomenutelný zážitek. 

Zadar
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Poloha: v  romantickém letovisku Biograd 
na moru • přímo na známé promenádě • cca 
80 m od městské oblázkové pláže • seskupení 
tří hotelových budov (Ilirija , Kornati a Adriatic), 
v naší nabídce jsou hotely Kornati a Adriatic

Ubytování: moderně a  komfortně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky • indi-
viduálně ovladatelná klimatizace • sat TV • wi-fi 
na  pokojích (za  poplatek) • lednička • trezor 
(za  poplatek) • telefon • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou / vanou, WC, fén na vla-
sy) • možnost pokojů s  balkonem a  orientací 
směrem k moři (za příplatek) 

Vybavení hotelu: stylová vstupní hala s  re-
cepcí • směnárna • trezor (za  poplatek) • kli-
matizovaná hotelová restaurace • 2  výtahy 
• wellness s  různými druhy masáží v  hotelu 
Ilirija • venkovní vyhřívaný bazén se sladkou 
vodou a  jacuzzi u  hotelu Adriatic (část bazé-
nu vyhrazená pro děti) • kurz plavání pro děti 
• lehátka u bazénu (zdarma) •  internetové při-

pojení na recepci a v Lavender baru (zdarma) • 
parkoviště (za poplatek) • stolní tenis • plážový 
volejbal • dětské minihřiště • hotelový animační 
program 

Stravování: polopenze - snídaně a večeře for-
mou švédských stolů bez nápojů 

Pláže: oblázková hotelová pláž • oblázkovo-
-písečná veřejná pláž „Soline“ 400 m • lehátka 
a  slunečníky na  pláži (za  poplatek) • sprchy 
na pláži 

Sport a zábava: popis u hotelu Adriatic 

wellness v ceně wellness centrum v  nej-
vyšším patře hotelové 

budovy Ilirija s  krásným výhledem • klienti 
mohou zdarma využívat: vířivku, relaxační 
zónu, finskou saunu, infračervenou saunu 
a  fitness • za  poplatek: masáže, solárium, 
kosmetické procedury 

Ceník: str. 237

Kornati hotel  
Wellness & Spa
od 7 992  Kč/8 dní • od 13 432 Kč /10 dní

webová stránka: www.ilirijabiograd.com 

Naše mínění: nechte se hýčkat profesionálními služba-
mi společnosti Ilirija. Ze skupiny tří budov, které tvoří ten-
to komplex, vám nabízíme hotel Kornati a hotel Adriatic. 
Kornati svým prvotřídním designem, komfortními po-
koji, výbornou stravou a  krásným prostředím splňuje 
všechny atributy dokonalé dovolené. Přímo z hotelu je 
nezapomenutelný výhled na  jižní ostrovy Národního 
parku Kornati. Jeho poloha dovoluje vychutnat si dotek 
přírody i romantické večerní procházky. Wellness v nej-
vyšším patře hotelu Ilirija s krásným výhledem na moře 
nabízí nezapomenutelné chvíle strávené relaxováním.

Biograd na Moru
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Poloha: v letovisku Biograd na moru • v sou-
sedství hotelu Kornati • cca 30m od  městské 
oblázkové pláže

Ubytování: moderní a  komfortně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky • indi-
viduálně ovladatelná klimatizace • sat TV • wifi 
na  pokojích (za  poplatek) • lednička •  trezor 
(za poplatek) • telefon • koupelna (sprcha nebo 
vana, WC, fén) • balkon (za příplatek)

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí 
• Lavender bar • pool bar • směnárna • trezor 
(za poplatek) • klimatizovaná hotelová restau-
race • a´la carte restaurace • výtah • wellness 
v  hotelu Ilirija •  venkovní hotelový bazén se 
sladkou vodou a  s  jacuzzi u  hotelu Adriatic • 
lehátka u  bazénu (zdarma) • internetové při-
pojení na recepci a v Lavender baru (zdarma) 
• parkoviště (za poplatek) • stolní tenis • plážo-
vý volejbal • dětské hřiště • hotelový animační 
program

Stravování: polopenze – snídaně a večeře for-
mou švédských stolů bez nápojů

Pláže: oblázková hotelová pláž • betonová pla-
ta • oblázkovo-písečná městská pláž „Soline“ 
cca 500 m • lehátka a slunečníky (za poplatek) • 

Sport a zábava: společné pro hotely Korna-
ti i  Adriatic: tenis (za  poplatek) • stolní tenis • 
biliard • plážový volejbal •  plavecký městský 
bazén s mořskou vodou • běžecká a cyklistic-
ká trať • dětské hřiště •  škola plavání pro děti 
v  hotelovém bazénu (zdarma) • minigolf • 
hotelový animační program, miniklub • vodní 
sporty na pláži (za poplatek) • bohatý kulturní 
program ve městě Biograd • okolí vhodné pro 
pěší turistiku, cykloturistiku nebo rafting • sou-
kromé školy potápění

wellness v ceně popis u hotelu Kornati

Ceník: str. 237

Adriatic hotel  
Wellness & Spa
od 7 832  Kč/8 dní • od 13 432 Kč/10 dní

webová stránka: www.ilirijabiograd.com 

Naše mínění: hotel Adriatic obklopený parkem z bo-
rovic a zároveň v blízkosti pláže, vás kromě kvalitních 
služeb a  pohodlí okouzlí i  nabídkou služeb wellness 
centra v  hotelu Ilirija. Stylový Lavender bar na  terase 
hotelu Adriatic na úrovni pláže a promenády je místo, 
kde můžete uvolněně relaxovat s koktejlem v ruce na le-
vandulových pohovkách a poslouchat pečlivě vybranou 
hudbu. Večer Lavender bar poskytuje prostor umělcům, 
hudebníkům a DJ-ům, kteří v tomto stylovém prostředí 
předvádějí svoje umění. Hotel Adriatic si získá i vás kom-
binací stylu, pohody a přátelské atmosféry.

Biograd na Moru 
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Poloha: na severozápadním pobřeží ostro-
va Murter v zálivu Slanica • jen 1,5 km západ-
ně od centra Murteru, nejstaršího městečka 
na ostrově • 21 km od Vodic • ostrov Murter 
je s pevninou propojen mostem v městeč-
ku Tisno, proto je návštěvníkům snadno 
přístupný

Ubytování: klimatizované, standardně zaří-
zené 2-lůžkové pokoje s možností až 2 při-
stýlek • balkon • orientace pokojů směrem 
k  moři (za  příplatek) • koupelna se sprcho-
vým koutem a  WC • fén • sat TV • lednička 
• telefon 

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí • 
klimatizovaná hotelová restaurace • bazén 
s  mořskou vodou • lehátka a  slunečníky 
u bazénu • wi-fi na recepci (zdarma) • trezor 
na  recepci (zdarma) • hotelové parkoviště 
(za poplatek) 

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 

formou švédských stolů bez nápojů v hote-
lové restauraci

Pláže: Murter má pestrou škálu pláží • nej-
krásnější z nich se nacházejí v severozápadní 
části ostrova • najdete zde pláže s písečným 
podložím, oblázky i kamenná plata • přímo 
před hotelem je krásná písečno-oblázková 
pláž Slanica v  klidné zátoce s  pozvolným 
vstupem do moře • vhodná i pro neplavce 
a děti • lehátka a slunečníky (za poplatek) 

Sport a  zábava: plážový volejbal • stolní 
tenis • venkovní bazén s  mořskou vodou 
• 2  tobogány (za poplatek) • tenisové kurty 
v blízkosti (za poplatek) • pestrá nabídka vý-
letů, např. lodní výlet do  národního parku 
Kornati, do  známého Šibeniku a  na  vodo-
pády Krka 

Ceník: str. 236

Colentum hotel
 

od 7 432 Kč/8 dní • od 12 472 Kč/10 dní

webová stránka : www.hotel-colentum.com 

Naše mínění: ostrov Murter je už dlouho oblíbeným 
prázdninovým cílem pro ty, kteří vyhledávají odpo-
činek v  objetí přírody. Proto máme radost, že vám 
můžeme představit hotel Colentum. Poloha hotelu 
přímo na  břehu moře v  zálivu Slanica s  překrásnou 
písečno-oblázkovou pláží umožňuje podmanivý po-
hled na  ostrovy Národního parku Kornati. Osvěžení 
najdete v  hotelovém bazénu s  čerstvou mořskou 
vodou zasazeném do  skalní terasy a  obklopeném 
piniemi. Zde si můžete naplno vychutnat výhled 
na  hladinu Murterského moře. Pobyt v  nádherném 
prostředí uprostřed přírody vám dovolí naplno se 
oddat odpočinku a pozitivní energii, která tu na vás 
působí ze všech stran. 

Murter
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Poloha: v  letovisku Petrčane, na  přírodním 
poloostrově • přímo u  pláže jen cca 250 m 
od centra letoviska • cca 12 km od Zadaru 

Ubytování: komfortní 2-lůžkové pokoje 
s možností 1 nebo 2 přistýlek (prostorově větší 
pokoj) • balkon (za příplatek) • pokoje s balko-
nem a orientaci směrem k moři (za příplatek) 
• klimatizace • lednička (naplnění na vyžádání 
za poplatek) • telefon • trezor (zdarma ) • plaz-
mová sat TV • vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou a WC) • fén 

Vybavení hotelu: klimatizovaná vstupní hala 
s recepcí a aperitiv barem • moderně zařízená 
hotelová restaurace • venkovní sladkovodní 
bazén s hydromasáží • dětský bazén • lehátka 
u bazénu • pool bar s terasou • letní bar s po-
sezením přímo u  pláže • pizzerie - grill • TV 
místnost • obchod se suvenýry • minimarket • 
cukrárna • směnárna • wi-fi připojení na inter-
net ve vstupní hale (zdarma), internetový kou-
tek (za poplatek) • parkování v areálu (zdarma)

Stravování: polopenze - snídaně a večeře for-
mou bohatých švédských stolů bez nápojů • 
1x týdně dalmatský večer • show cooking bě-
hem večeře • obědy formou švédských stolů 
(za příplatek)

Pláže: upravená kamenná plata a vybetono-
vané plochy na  slunění se schůdky do  moře 
• městská oblázková pláž vzdálena cca 150m • 
slunečníky a lehátka na pláži (za poplatek) 

Sport a zábava: dětské hřiště u pláže • teniso-
vé kurty (za poplatek) • minigolf (za poplatek) 
• stolní tenis • biliard • plážový volejbal • multi-
funkční hřiště • fitnes • wellness • denní i večer-
ní animační program v režii hotelu • živá hudba

wellness Merea Wellness & Spa 
centrum nabízí za vstup-

ní poplatek finskou a  parní saunu, jacuzzi, 
solnou místnost a  relaxační zónu; balíčky 
služeb beauty & spa podle ceníku

Ceník: str. 237

Pinija 
hotel

 od 8 232 Kč/8 dní • od 13 432 Kč/10 dní

webová stránka: www.hotel-pinija.hr 

Naše mínění: bohatě vybavený hotelový areál díky 
své poloze uprostřed piniového lesíku vytváří ideální 
prostředí pro nezapomenutelnou rodinnou dovo-
lenou. Jednoduchá elegance designu, kvalita slu-
žeb a  okolní příroda si vás získají, jakmile překročíte 
bránu hotelu. Dokonalou atmosféru ještě podtrhuje 
vstřícnost a  milý přístup personálu. Venkovní bazén 
s  hydromasáží, netradičně umístěný na  terase hote-
lu, láká k  sladkému nicnedělání s  oblíbenou knihou 
v ruce. Nechte se hýčkat v moderním wellness centru 
a vyberte si balíček spa & beauty služeb přesně podle 
vašich potřeb. Hotelový areál skrývá nekonečné mož-
nosti zábavy i pro vaše děti. Jednoduše, opravdu kaž-
dý si najde oblíbenou aktivitu.
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Poloha: v  blízkosti známého a  vyhledáva-
ného města Zadar, ve vzdálenosti přibližně 
3 km • součást oblíbeného a rozlehlého ho-
telového komplexu Borik, patřícího do zná-
mé hotelové sítě Falkensteiner Hotels •  pří-
mo na pláži • pláž oceněná Modrou vlajkou 
- za kvalitu poskytovaných služeb a čistotu 
moře • v Zadaru množství nákupních mož-
ností, restaurací, barů a kaváren s otevřený-
mi terasami (zabezpečené spojení autobu-
sem, prázdninovým vláčkem nebo lodními 
taxíky) 

Ubytování: v  hotelové budově Donat I: 
1 nebo 2-lůžkové pokoje s  možností 1 při-
stýlky a  s  možností balkonu (za  příplatek); 
nebo v hotelové budově Donat II: 2-lůžkové 
pokoje s  možností 1 přistýlky a  s  možnos-
tí balkonu (za  příplatek) a  rodinné pokoje 
- 2 propojené místnosti pro 2 až 4 osoby 
(za  příplatek) s  balkonem resp. terasou; vy-
bavení pokojů: klimatizace • sat TV • vlastní 
příslušenství (koupelna se sprchou popř. va-

nou a WC, fén) • lednička (pouze v rodinných 
pokojích)

Vybavení hotelu: recepce hotelu v budově 
Donat I  • trezor na  recepci (zdarma) •wi-fi 
na  recepci • venkovní sladkovodní bazén 
s  lehátky a  slunečníky (zdarma) • klimati-
zovaná restaurace v  hotelu Donat II • smě-
nárna • all inclusive bar v  hotelu Donat I  • 
bar na  pláži (za  poplatek) • kongresový sál 
• obchůdky s turistickým zbožím • parkování 
v areálu hotelů (zdarma) • dětský koutek 

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: přímo před hotelem je oblázková 
pláž místy s  pozvolným vstupem do  moře 
v délce 1,7 km • vybavena lehátky a sluneční-
ky (za poplatek) • písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře vhodným hlavně pro ro-
diny s dětmi, neplavce a seniory - před ho-
telem Funimation v areálu Borik • borový háj 
u pláže poskytuje rekreantům přirozený stín 

Donat hotel  
Family Resort
od 7 992 Kč/8 dní • od 13 432 Kč/10 dní

webová stránka: www.hotel-donat.com

Naše mínění: velmi oblíbený hotel Donat (sestávající 
ze dvou hlavních budov Donat I  a  Donat II) najdete 
přímo na pláži v jedinečném prázdninovém areálu Bo-
rik. Hotel si dává mimořádně záležet na kvalité své ku-
chyně, na kterou je i právem hrdý. Právě díky kvalitním 
službám all inclusive a  krásnému prostředí jej dopo-
ručujeme pro všechny věkové kategorie. O rozptýlení 
se postarají zkušení animátoři z mezinárodního týmu. 
Atraktivní okolí přímo láká k  objevování. Nechte se 
tedy zlákat sladkým pocitem nicnedělání a v all inclu-
sive baru u bazénu si dopřejte oblíbený nápoj.

Zadar

Donat I Donat II
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Sport a  zábava: tenisové kurty • stolní 
tenis • fitness • biliard • centrum vodních 
sportů na pláži: potápění, surfování, plavba 
na plachetnici (za poplatek) • možnost vý-
běru ze široké a  zajímavé nabídky fakulta-
tivních výletů a exkurzí, které umožňují tu-
ristům poznat okolí Zadaru a blízké národní 
parky Krka a  Kornati • výlety za  poznáním 
do  města Nin (nejstarší chorvatské králov-
ské město - možnost vidět v něm pozůstat-
ky největšího antického chrámu na  Jadra-
nu, mozaiky nebo Kostel Sv. Kříže, který byl 
vyhlášený za  nejmenší katedrálu na  světě) 
nebo Split (návštěva starověkého Diokleci-
ánova paláce, který je chráněnou památ-
kou UNESCO) • během letní sezóny jezdí 
turistický vláček do  centra Zadaru • denní 
i  večerní hotelové animace pro děti i  do-
spělé • sportovní aktivity • během dne dět-
ský miniklub a  tvořivé dílny pro děti • živá 
hudba ve  večerních hodinách na  terase 
u bazénu • mezinárodní hotelové animační 

programy vám jistě zpříjemní chvíle vaše-
ho odpočinku a obohatí vaše prázdninové 
dny smíchem, radostí a  dobrou náladou  

all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře formou bohatých 

švédských stolů včetně nápojů •  během 
celého dne (10:00-22:00) jsou podávány 
nealkoholické nápoje, teplé nealkoholic-
ké nápoje (káva a čaj), víno   a pivo místních 
značek v  all inclusive baru situovaném 
v  hotelu Donat I. u  bazénu •  odpoledne 
ve vyhrazených hodinách se podává, zmr-
zlina pro děti v all inclusive baru v hotelu 
Donat I. • lehátka a slunečníky u hotelové-
ho bazénu zdarma • dětský klub a pestré 
animační programy • některé druhy spor-
tů ve vyhrazených hodinách

Ceník: str. 237

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz



hotelový pokoj

pokoj ve vilce

DÍTĚ
ZDARMA

RODINNÁ
DOVOLENÁ

OBLÍBENÝ
HOTEL

CHORVATSKO30

Poloha: hotelový komplex leží na okraji le-
toviska Vodice v blízkosti vlastní pláže a po-
břežní promenády • součástí komplexu je 
hlavní hotelová budova, depandance a vilky 
• centrum Vodic je vzdáleno 800 m 

Ubytování: v  rámci hotelového komplexu 
Imperial nabízíme pokoje v  hlavní budově 
a ve vilkách:

hlavní hotelová budova a  přilehlá de-
pandance Lucia: 2-lůžkové klimatizované 
pokoje typu superior ***+ s  možností 1 
nebo 2 přistýlek • balkon • TV • lednička • 
telefon • koupelna s  vanou resp. sprchou 
a  s  WC, fén • výhled na  moře (za  příplatek) 
• prostorné klimatizované rodinné poko-
je ***+ (za  příplatek) • dvě místnosti pro 
2 až 4 osoby • TV • lednička • telefon • kou-

pelna s  vanou resp. sprchou a  s  WC, fén; 
vilky hotelu: vilka Regina standard • 2-lůž-
kové klimatizované pokoje *** standardu  
a  2-lůžkové pokoje s  možností 1 přistýlky 
s  balkonem (za  příplatek) • TV • lednička • 
telefon • koupelna s  vanou resp. sprchou 
a  s  WC, fén; vilka Clara new (za  příplatek) • 
2-lůžkové klimatizované pokoje *** standar-
du bez balkonu a  2-lůžkové pokoje s  mož-
ností 1 přistýlky s balkonem (za příplatek) • 
zařízené novým elegantním nábytkem • TV 
• lednička • telefon • koupelna s vanou resp. 
sprchou a s WC, fén

Vybavení hotelu: recepce • denní aperitiv 
bar s terasou s výhledem • snack bar a rych-
lé občerstvení na pláži • bar na pláži • hlavní 
restaurace • internetový koutek na  recepci 
(za  poplatek) • wi-fi na  recepci (zdarma) • 

Imperial hotel & villa 

od 6 712 Kč/8 dní • od 11 192 Kč/10 dní

webová stránka: www.rivijera.hr 

Naše mínění: v oblíbeném letovisku Vodice vám opět 
nabízíme hotel Imperial. V  rámci tohoto jedinečného 
hotelového komplexu máte na  výběr dva typy ubyto-
vání - komfortní hotelové superior pokoje s výhledem 
na moře nebo na středomořskou zeleň okolního parku 
a pokoje v klimatizovaných vilkách. K dovolené ve Vo-
dicích neodmyslitelně patří bohatý kulturní program, 
rušný noční život a  nevázaná prázdninová atmosféra. 
Celkem oprávněně se Vodice označují jako město mla-
dých. Díky pestrému hotelovému programu v průvodu 
našich animátorů je Imperial ideálním místem pro ak-
tivní rekreanty. Blízkost známé pobřežní promenády vás 
zláká na romantickou večerní procházku do srdce měs-
tečka. Nevynechejte ani výlet na ostrov Zlarin, případně 
navštivte starobylé město Šibenik. Klidně můžeme jme-
novat další zajímavé aktivity, avšak my vás raději zveme, 
aby ste si vy sami našli prázdninové radosti v  tomto 
temperamentním letovisku za lákavou cenu. 

Vodice 
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TV místnost • supermarket Tomi v  blízkosti 
hotelu • venkovní bazén s  mořskou vodou 
s  lehátky a  slunečníky (omezený počet) • 
dětské hřiště • parkování v hotelovém areálu 
(za poplatek) 

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou švédských stolů bez nápojů v hote-
lové restauraci 

Pláže: krásná oblázková pláž s  pozvolným 
vstupem do moře vhodná pro rodiny s dět-
mi i neplavce přímo před hotelem • lehátka 
a slunečníky na pláži (za poplatek) 

Sport a  zábava: fitnes • dětské hřiště • te-
nisové kurty • stolní tenis • venkovní bazén 
s  mořskou vodou • pestrá paleta vodních 
sportů na  pláži • dětský lunapark nedaleko 
hotelu • dětské skákací hrady a  trampolíny 

• animační hotelový program pro děti a ve-
černí program pro dospělé (živá hudba) • 
oblíbená diskotéka Hacienda • pestrá nabíd-
ka fakultativních výletů - Národní park a vo-
dopády Krka, Národní park Kornati, ostrov 
Zlarin 

SUN & FUN klub také v letní sezóně 2017 
vám dovolenou během 

prázdninových měsíců (červenec, srpen) 
zpříjemní naši animátoři. Připravili si pro 
vás bohatý program - aqua aerobic a spor-
tovní turnaje, na  děti čekají tvořivé dílny, 
malování na  tvář či minidisko. Nadšení 
a  kreativita, se kterými se naši animátoři 
pouštějí do  každé aktivity, jsou chytlavé 
a zlákají i vás opustit lehátko a připojit se.

Ceník: str. 235, 238

Vodice 

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
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Poloha: přibližně 600 m od  centra letovis-
ka Vodice • hotel situovaný přímo u  pláže • 
do centra městečka jezdí prázdninový vláček

Ubytování: moderně a  elegantně zaříze-
né 2-lůžkové pokoje s  možností 1 přistýlky 
• vlastní příslušenství (koupelna se sprchou 
a  WC) • fén • klimatizace • telefon • připo-
jení na  internet • lednička • sat TV • trezor • 
balkon s posezením • možnost pokojů s ori-
entací na  mořskou stranu (za  příplatek); lu-
xusní 2-lůžkové pokoje v  budově Olympia 
Sky (na  vyžádání za  příplatek) • vlastní pří-
slušenství (koupelna se sprchou a WC, fén) • 
klimatizace • telefon • připojení na internet • 
lednička • sat TV • trezor • balkon s posezením 
• župan, pantofle, láhev vody (zdarma) 

Vybavení hotelu: elegantní vstupní hala 
s  recepcí • aperitiv bar • hlavní restaurace • 
a‘la carte restaurace Olympia a Olympia Sky 
• sladkovodní venkovní bazénový komplex 
• dětský bazén se skluzavkou • dětské hřiště 

• slunečníky a  lehátka u  bazénu (zdarma) • 
pool bar • obchod se suvenýry • wifi na  re-
cepci • internetový koutek na recepci (za po-
platek) • parkoviště (za poplatek) 

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou švédských stolů bez nápojů 

Pláže: oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do  moře přímo u  hotelu • lehátka na  pláži 
v hotelové VIP zóně (zdarma) • baldachýnová 
lehátka (za  poplatek) • plážový bar • sprchy 
a toalety na pláži 

Sport a zábava: moderní wellness centrum 
a vnitřní bazén (vstup zdarma) • stolní tenis • 
basketbalové hřiště • tenisový kurt • půjčovna 
kol • biliard • vodní sporty na pláži (za popla-
tek) • živá hudba • hotelové animační progra-
my • fitness (zdarma) • cukrárna • na pláži: wifi 
internet pro hotelové hosty (zdarma)

Ceník: str. 238

Olympia 
hotel

od 10 872 Kč/8 dní • od 16 472 Kč/10 dní

webová stránka: www.olympiavodice.hr

Naše mínění: dopřejte si dovolenou v harmonii s pří-
rodou v  nečekané oáze klidu plné pinií a  oliv v  blíz-
kosti rušného letoviska Vodice. Kombinace moderní-
ho designu a tradice a pečlivý přístup personálu jsou 
hlavními atributy hotelu Olympia. Moderní klimati-
zované pokoje s výhledem na moře nebo na hotelo-
vou zahradu, rozsáhlý bazénový komplex, zcela nový 
vnitřní bazén a wellness, to je jen několik z nadstan-
dardních služeb, které jsou vám plně k dispozici. V let-
ní sezóně 2017 bude otevřena i nová luxusní hotelová 
budova Olympia Sky se stejnojmennou panoramatic-
kou restauraci na  jejím nejvyšším patře, která slibuje 
nezapomenutelnou dovolenou i pro ty nejnáročnější 
hosty. 

Vodice 
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Poloha: 28 km jižně od  Šibeniku • na  polo-
ostrově Raduča jen 500 m od  historického 
centra města Primošten • 50 m od pláže

Ubytování: moderní 2-lůžkové klimatizova-
né pokoje 3* standardu s možností 1 přistýl-
ky • klimatizace v hotelovém režimu • stropní 
ventilátor • telefon • sat TV • vlastní příslušen-
ství (koupelna se sprchou nebo vanou, WC 
a fén) • pokoje s balkonem 

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí • 
směnárna • dětský klub • lobby bar • Piano bar 
• beach bar • hotelová restaurace • obchod se 
suvenýry • wellness • sauna • fitness • bazén 
s  mořskou vodou a  otevíratelnou kopulí • 2 
dětské bazény • lehátka u bazénu (zdarma) • 
parkování (za poplatek) • internetový koutek 

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou bohatých švédských stolů bez ná-
pojů

Pláže: poloostrov Raduča je obklopen krás-

nými plážemi, přičemž si můžete vybrat z více 
typů (kamínkové, oblázkové nebo kamenné 
plotny) • přímo pod hotelem je oblázková 
pláž s pozvolným vstupem do moře vhodná 
i  pro rodiny s  dětmi • lehátka a  slunečníky 
(za poplatek) 

Sport a zábava: dětský klub a hotelový ani-
mační program • 3 tenisové kurty • minigolf 
• venkovní bazén s  mořskou vodou • multi-
funkční hřiště • fitnes • boccia • plážový vo-
lejbal • vodní sporty na pláži • půjčovna kol • 
potápěčské centrum • bohatá nabídka fakul-
tativních výletů za krásami Chorvatska

wellness v  hotelu je wellness se 
saunou, vířivka ve  vy-

hřívaném venkovním bazénu s  mořskou 
vodou se skleněnou otevíratelnou kupolí 
s výhledem na moře a město Primošten 

Ceník: str. 238

Zora hotel

od 10 392 Kč/8 dní • od 15 912 Kč/10 dní

webová stránka: www.hotelzora-adriatiq.com 

Naše mínění: ideální spojení krásné přírody, malebné-
ho letoviska a perfektních pláží naleznete v hotelu Zora. 
Má výbornou polohu na poloostrově plném zeleně Ra-
duča přímo na pláži a zároveň nedaleko centra města 
Primošten. Oceňovány jsou kvalitní služby hotelu, při-
jemný interiér, znamenitá strava a profesionální, přívě-
tivý personál. Dopřejte si relax v  hotelovém wellness 
centru nebo v  jedinečném bazénu s  mořskou vodou 
a kopulí ze speciálního skla, které umožňuje bezpečné 
opalování. Vyjímečný je i dětský klubový areál s  junior 
a senior bazénem a dětským hřištěm, kde se o program 
vašich dětí postarají proškolení animátoři. Hotel Zora 
v  Primoštenu je ideální místo pro rodinu, ale i  pro ty, 
kteří vyhledávají krásná místa s kouzelnými plážemi. 
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Hrvatska 
hotel

od 7 112 Kč/8 dní • od 11 752 Kč/10 dní

webová stránka: www.club-adriatic.hr 

Naše mínění: velkému zájmu ze strany turistů se těší 
městečko Baška Voda, které vám nabízíme. Pod maje-
státním pohořím Biokovo našel své místo hotel Hrvatska, 
který všem bez rozdílu věku poskytne pár dní prázdnino-
vé pohody. Ubytování v pohodlně zařízených pokojích 
pro čtyři a v apartmánech až pro pět osob je příslibem 
příjemné rodinné dovolené. Velké oblibě se těší klima-
tizované pokoje s  orientací směrem k  moři. Atraktivní 
klubová dovolená realizovaná týmem našich zkušených 
animátorů zaručeně obohatí vaše zážitky a  děti potěší 
různorodé sportovní i  kreativní aktivity v  dětském mi-
niklubu. Oblíbené jsou například turnaje ve stolním te-
nise. Dopřejte si bezstarostné chvíle, ke kterým přispějí 
i  služby formou all inclusive. Pestrá mozaika místního 
života, křišťálově čisté moře, proslulé vinice a nekonečné 
piniové lesy vytvářejí obraz atmosféry tohoto vyhledá-
vaného letoviska, kde i vy můžete prožít ty nejkrásnější 
prázdninové chvíle. Zažijte vzrušující chuť Chorvatska 
v oblíbeném letovisku a v hotelu Hrvatska, který je vol-
bou dobré dovolené za ještě lepší cenu.

Poloha: hotel se nachází na  konci plážové 
promenády ve  vyhledávaném městečku 
Baška Voda s pestrými možnostmi denní i ve-
černí zábavy • vzdálenost hotelu od pláže cca 
50 m • vzdálenost od centra města s obchůd-
ky se suvenýry, bary, restauracemi cca 5 mi-
nut chůze • s městem Makarska (cca 10 km) je 
zajištěno pravidelné autobusové spojení 

Ubytování: účelně zařízené 2-lůžkové po-
koje s  možností 2  přistýlek, nabídka poko-
jů s  orientací směrem k  moři (za  příplatek) • 
klimatizované 2-lůžkové pokoje s  možností 
2 přistýlek s orientací směrem k moři (za pří-
platek) • klimatizovaný apartmán pro 3-5 osob 
s orientací směrem k moři (za příplatek) • kli-

matizace (v  režii hotelu) • TV • vlastní příslu-
šenství (koupelna se sprchou a WC) • lednička 
• balkon 

Vybavení hotelu: recepce • klimatizovaná 
restaurace • all inclusive bar • směnárna • vý-
tah • TV místnost • kongresový sál • internet 
(za  poplatek) • dětské prolézačky • parkoviš-
tě přímo před hotelem (zdarma) • parkoviště 
v garáži hotelu (za poplatek) • prostorná tera-
sa s posezením 

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře vhodná pro rodiny s dětmi i neplav-
ce • lehátka a slunečníky na pláži (za poplatek) 

Baška Voda
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Sport a  zábava: fitnes centrum (za  popla-
tek) • stolní tenis (zdarma) • v blízkosti hote-
lu tenisové kurty a  pestrá nabídka vodních 
sportů a atrakcí na pláži (za poplatek) • klu-
bová dovolená 

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou švéd-

ských stolů včetně nápojů • lokální alkoho-
lické a  nealkoholické nápoje servírované 
personálem hotelu během dne v all inclu-
sive baru v  době 10:00-23:00 hod. • čaj 
a  káva ve  vyhrazených hodinách • malé 
odpolední občerstvení • klubová dovolená

SUN & FUN klub na zpestření vaší do-
volené vám během 

prázdninových měsíců (červenec/srpen) 
nabízíme zajímavý celodenní animační 
program v areálu hotelu Hrvatska pod ve-
dením našich zkušených animátorů • různé 
hry • sportovní aktivity • turnaje • aerobic • 
strečink • zumba • stolní tenis • dětský mi-
niklub • půjčovna kol • sledování pohádek 
- dětské kino • společenský program je vy-
nikající příležitostí k zábavě a poznání no-
vých přátel • zdarma půjčování sportov-
ních potřeb a společenských her 

Ceník: str. 236, 239

Baška Voda

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
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Poloha: hotel umístěný v  zeleni okolních 
stromů se nachází v menším letovisku Baško 
Polje na  plážové promenádě •  skládá se 
z hotelu a přilehlých depandantů • cca 30 m 
od pláže • ve vzdálenosti cca 2 km po pro-
menádě podél moře od  vyhledávaného 
letoviska Baška Voda s množstvím obchůd-
ků se suvenýry, s restauracemi a kavárnami 
s  letními terasami či stánky s  typickou ja-
dranskou zmrzlinou • v blízkosti FKK pláž

Ubytování: hotelové depandance nabízí 
2-lůžkové účelně zařízené pokoje s oddě-
lenými postelemi a s možností 1 přistýlky 
•  balkon orientovaný na  mořskou stranu 
•  vlastní příslušenství (koupelna se spr-
chou a WC) 

Vybavení hotelu: centrální hotelová bu-
dova s  recepcí a  klimatizovanou restaurací 
• aperitiv bar • TV salón • gril restaurace pří-
mo na pláži se živou hudbou ve večerních 
hodinách • snack bar • obchod se suvenýry 

a  denním tiskem • minipotraviny • pekárna 
• parkoviště

Stravování: polopenze podávaná v  cen-
trální restauraci •  snídaně a  večeře formou 
švédských stolů - nápoj k  večeři (0,2l vína, 
piva nebo nealka)

Pláže: upravená oblázková pláž s  mírným 
vstupem do moře, vhodná pro rodiny s dět-
mi  a  neplavce •  křišťálově čisté moře • le-
hátka a slunečníky (za poplatek) • FKK pláž • 
menší pláže poskytující soukromí v blízkosti 
hotelu

Sport a  zábava: fotbalové, volejbalové 
a  basketbalové hřiště •  na  pláži možnost 
využití vodních sportů (za poplatek) • večer 
hudba na terase restaurace na pláži • disko-
téka • hudební bary na  pláži v  nedalekém 
městě Baška Voda • pestrá nabídka fakulta-
tivních výletů za krásami Chorvatska

Ceník: str. 235

Alem depandance hotelu

od 4 472 Kč/8 dní • od 7 992 Kč/10 dní

webová stránka: www.club-adriatic.hr

Naše mínění: hotel a depandance Alem se nacházejí 
v  záplavě voňavých stromů v  menším klidném leto-
visku Baško Polje, nedaleko známější Bašky Vody. Toto 
místo si vás získá nejenom vynikající polohou přímo 
u oblázkové pláže s tyrkysově čistým mořem, ale i svou 
poklidně plynoucí prázdninovou atmosférou. Hotel 
a  depandance spolu vytvářejí příjemný prázdninový 
areál pro všechny, kteří hledají oddych a pohodu. Baška 
Voda, vzdálená cca 20 minut chůze, nabízí pro zpest-
ření volných chvil množství volnočasových aktivit. Díky 
výbornému skloubení nízké ceny, blízkosti vyhledáva-
né Bašky Vody, krásné pláže a čistého moře jsou depan-
dance hotelu Alem oblíbeným ubytováním na známé 
Makarské riviéře.

Baško Polje
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Poloha: hotel se skládá z hlavní budovy s re-
cepcí a restaurací a z přilehlých pavilonů pro-
pojených samostatnými cestičkami ve  stínu 
stále zelených pinií, uprostřed borového háje 
• cca 30 m od oblázkové pláže s pozvolným 
vstupem do křišťálově čistého moře a výhle-
dem na protilehlý ostrov Brač • centrum staro-
bylého Omiše je vzdáleno cca 800 m • v cent-
ru naleznete množství obchůdků, restaurace, 
kavárny, pizzerie a cukrárny

Ubytování: moderní a  příjemně zařízené 
2-lůžkové klimatizované pokoje s  možností 
jedné přistýlky • vlastní příslušenství (koupel-
na se sprchou, WC) • fén na vlasy • prostorný 
balkon s  posezením •  telefon •  lednice •  sat 
TV • všechny pokoje hotelu jsou orientovány 
k moři

Vybavení hotelu: klimatizovaná centrální 
restaurace •  recepce s  možností pronajmutí 
trezoru zdarma •  terasa •  parkoviště •  denní 
bar • TV ve společných prostorech • hudební 

večery • možnost připojení na wi-fi 

Stravování: polopenze •  snídaně formou 
švédských stolů, večeře servírované, výběr 
z menu, salátový bufet • nápoje k večeři v ne-
omezeném množství (víno, džus, voda)

Pláže: oblázkové pláže s křišťálově čistou vo-
dou vhodné i pro ty nejmenší • písečná pláž 
v centru města Omiš

Sport a  zábava: vodní sporty na  městské 
písečné pláži • pestrá nabídka fakultativních 
výletů • možnost poznat kulturní, historické 
a přírodní krásy Jadranu prostřednictvím ná-
vštěvy národního parku Krka nebo známých 
měst Šibenik, Dubrovnik, Split a mnoha dal-
ších; možnost účastnit se výletu lodí spoje-
ného s piknikem na ní (fish piknik)

Ceník: str. 239

Brzet 
pavilony

od 6 712 Kč/8 dní

webová stránka: www.ruzmarin.hr

Naše mínění: pavilony Brzet leží v  krásném prostře-
dí borovicových lesů pod úpatím masivního pohoří. 
Všude se šířící omamná vůně stromů znásobená křiš-
ťálově čistým mořem s  pozvolným vstupem do  vody 
jen umocňuje silný dojem z  tohoto místa. Právě okolí 
městečka Omiš a  řeka Cetina, ústící v  těchto místech 
do  moře, vytvořili nezapomenutelnou kulisu pro zfil-
mování legendárního Winnetoua. Hotel Brzet nabízí 
svým hostům pohodlné ubytování ve  dvoupatrových 
klimatizovaných pavilonech s orientací k moři a chut-
nou stravu v restauraci s otevřenou terasou a výhledem 
na moře. Od oblázkové pláže je oddělen jen místní ko-
munikací a je ideální volbou pro klienty hledající klid-
nou a odpočinkovou dovolenou. 

Omiš
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Poloha: hotelový komplex se nachází přímo 
u  pláže obklopené borovým lesem • v  obci 
Lokva Rogoznica • cca 7 km od městečka Omiš

Ubytování: 3 typy ubytování: hotel - 2-lůžko-
vé klimatizované pokoje • lednička • telefon • TV 
• koupelna se sprchou/vanou a WC • možnost 
pokojů s 1 přistýlkou, s balkonem a s orientací 
na moře (za příplatek) • apartmány (za přípla-
tek) - 2-lůžkové klimatizované pokoje s  2 
přistýlkami • kuchyňský kout • lednička • TV • 
telefon • balkon • koupelna se sprchou/vanou 
a  WC • bungalovy - 2-lůžkové klimatizované 
pokoje s  možností 1 přistýlky • bungalov s  2 
přistýlkami (za příplatek) • lednička • kuchyňský 
kout • TV • koupelna se sprchou a WC • terasa

Vybavení hotelového komplexu: centrální 
recepce • trezor na  recepci (zdarma) • hlavní 
restaurace • all inclusive bar v restauraci • par-
koviště (zdarma) • Wi-Fi připojení ve veřejných 
prostorách i  na  pokojích (zdarma) • venkovní 
bazén s  lehátky • bar u  pláže (za  poplatek) • 

zahrada • zábavní program pro děti i dospělé 
• směnárna • noční klub

Stravování: formou all inclusive

Pláže: oblázková pláž s  pozvolným vstupem 
do moře • lehátka a slunečníky (za poplatek) 

Sport a  zábava: široká nabídka sportovních 
aktivit: volejbal, basketbal, házená, fotbal • mi-
niklub pro děti v dopoledních i odpoledních 
hodinách • minidisco • živá hudba dva večery 
v týdnu • hotelové animace • škola potápění

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou boha-

tých švédských stolů včetně nápojů • lokální 
alkoholické a nealkoholické nápoje v průbě-
hu dne (10:00-23:00 hod.) v all inclusive baru 
v restauraci • čaj a káva, zmrzlina a lehký sna-
ck ve vyhrazených odpoledních hodinách • 
hotelové animace • živá hudba 2x týdně

Ceník: str. 236

Sagitta  
Holiday Village hot. komplex

od 7 672 Kč/8 dní • od 12 792 Kč/10 dní

webová stránka: www.sagitta.hr

Naše mínění: hotelový komplex Sagitta Holiday Village 
si vás získá polohou v  zeleni pinií a  majestátní kulisou 
pohoří Biokovo v  pozadí. Blízkost městečka Omiš s  pi-
rátskou historií a ústím řeky Cetiny jako i jiných zajíma-
vých atrakcí vytváří z tohoto resortu atraktivní místo. Dle 
vašich požadavků si můžete vybrat ubytování v hotelu, 
v apartmánech či bungalovech. Služby all inclusive, milý 
a  ochotný personál a  hotelové animace jsou příslibem 
bezstarostně prožité dovolené v  krásném prostředí. 
Jsme přesvědčeni, že hotelový resort díky výborné polo-
ze a kvalitním službám splní vaše očekávání.

Omiš-Ruskamen
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Poloha: klidná severní část ostrova Hvar • 
1,8 km (cca 20 min. chůze) vzdálené město 
Vrboska • vzdálený 14 km od  přístavu Stari 
Grad, který má přímé trajektové spojení se 
Splitem • 5 km od letoviska Jelsa

Ubytování: tři samostatné 3-patrové hote-
lové budovy s  klimatizovanými, zrekonstru-
ovanými a moderně a elegantně zařizenými 
2-lůžkovými pokoji s  možností 1 přistýlky • 
pokoje s výhledem do parku a nebo s výhle-
dem na mořskou stranu za příplatek • Wi-Fi • 
sat TV • telefon • klimatizace • minibar (za po-
platek) • balkón/terasa • koupelna se sprchou 
a WC

Vybavení hotelu: vstupní hala s posezením 
a  recepcí • směnárna • hlavní restaurace • 
lounge bar • koutek na čtení knih • společen-
ská místnost • venkovní bazén se sladkou vo-
dou a terasou s lehátky (plážové osušky a le-
hátka u bazénu za poplatek) • Wi-Fi • výtah • 
trezor • plážový bar • vířivka/jacuzzi • wellness 

&spa centrum • fitness • parkování u  hotelu 
(zdarma) 

Stravování: polopenze • snídaně a  večeře 
formou bohatým švédských stolů bez ná-
pojů 

Pláže: kamínkovo-oblázková pláž cca 50 m 
od hotelu • cca 5 min. chůze přírodní kamín-
ková pláž s  pozvolným vstupem do  moře • 
slunečníky a  lehátka na pláži (za poplatek) • 
sprcha na pláži 

Sport a  zábava: velké množství sportovní-
ho využití přímo v  hotelu a  nebo na  pláži • 
tenisové kurty • stolní tenis • basketbal • há-
zená • posilovna • venkovní bazén s  lehátky 
(za  poplatek) • vodní sporty na  pláži (wind-
surfing, kánoe, kajak – za poplatek) • potápě-
ní • půjčovna kol • večerní animační program 
(2-3x do  týdne živá hudba na  terase hotelu 
s možností si zatancovat) • herna pro děti 

Ceník: str. 232

Senses Resort hotel

od 7 992 Kč/8 dní 

webstránka: www.senses.hr 

Naše mínění: na  břehu klidné zátoky, obklopený 
okouzlující flórou ostrova Hvar, na vás čeká osvědčený 
hotel Senses Resort. Elegantní pokoje vhodné i pro ná-
ročnější klienty vám poskytnou maximální pohodlí, kte-
ré si na své letní dovolené zasloužíte. Lákadlem pro turis-
ty je městečko Vrboska, od kterého hotel leží asi 1,8 km. 
Tento rybářský přístav, bohatý na tradiční architekturu, 
nazývají domácí i ,, malými Benátkami´´, a to díky maleb-
nému zálivu, který se tu zařezává do pevniny. Samotný 
ostrov Hvar je perlou Jadranského moře. Čtvrtý největší 
ostrov Chorvatska, vzdálený od pevniny jen 5 km, vám 
poskytne ideální podmínky na  ničím nerušenou dovo-
lenou uprostřed úchvatné přírody. Objevovat jeho krásu 
můžete během procházek a nebo cyklotras.

Vrboska
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Poloha: areál Fontana s ubytováním pavi-
lónového typu se nachází přímo na  pláži 
v borovicovém lesoparku • přibližně 300m 
od  centra oblíbeného městečka Jelsa 
s množstvím obchůdků, kaváren, restaura-
cí, barů a cukráren • pavilony umístěné cca 
50-100 m od  pláže v  závislosti na  poloze 
pavilonu • pod komplexem se nachází pří-
mořská promenáda, která končí až v  sou-
sedním letovisku Vrbovska, známém jako 
chorvatské Benátky

Ubytování: nabízíme dva typy pokojů: 
typ standard: 2-lůžkové pokoje Fontana 
**+ s  možností jedné přistýlky • vlastní 
příslušenství (koupelna se sprchou/vanou 
a  WC) • francouzský balkón nebo terasa • 
TV • ventilátor • typ komfort : 2-lůžkové po-
koje Fontana *** s možností jedné přistýl-
ky • sat TV • ventilátor • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou/vanou a WC) • fran-
couzský balkón nebo terasa 

Vybavení depandance: centrální recep-
ce s    trezory (zdarma) a  směnárnou • cen-
trální restaurace přímo nad pláží s  pro-
stornou terasou • aperitiv bar • parkování • 
bazén s mořskou vodou • samostatný dět-
ský bazén • slunečníky a lehátka u bazénu 
zdarma • wi-fi připojení na internet

Stravování: snídaně a  večeře formou 
švédských stolů bez nápojů 

Pláže: oblázková pláž s  křišťálově čistou 
vodou a  pozvolným vstupem do  moře • 
oblázkové terasovitě upravené pláže resp. 
upravené betonová plata na slunění • spr-
chy na pláži

Sport a  zábava: animace pro děti a  do-
spělé • dětský klub pro děti ve  věku 6-12 
let • tenisové kurty •  fitness • potápěčské 
centrum (za poplatek)

Ceník: str. 231

Fontana depandance

od 5 192 Kč/8 dní

webová stránka: www.resortfontana-adriatiq.com

Naše mínění: depandance Fontana jako součást re-
nomované hotelové společnosti svým klientům na-
bízí vysokou kvalitu a  standard služeb. Dvoupodlažní 
pavilony Fontana se nacházejí v  příjemném borovém 
háji, který vás překvapí svou krásou. Můžete si vybrat, 
zda budete relaxovat na sluníčkem vyhřátých platech, 
oblázkové pláži nebo se rozhodnete pro bazén s  le-
hátky přímo u aperitiv baru. Procházka po promenádě 
vás přivede do samotného centra městečka Jelsa, kde 
si můžete posedět v kavárně nebo ochutnat vynikající 
jadranskou zmrzlinu a  nabažit se pravé přímořské at-
mosféry. Ostrov Hvar a  areál Fontana doporučujeme 
klientům všech věkových kategorií pro jejich široké 
možnosti odpočinku a zábavy. 

Jelsa
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Poloha: hotel uprostřed zeleného boro-
vicového lesoparku • cca 150 m od  pláže 
s pozvolným vstupem do moře • cca 80 m 
od  oblázkové pláže a  upravených kamen-
ných plat • cca 50-100 m od pobřežní pro-
menády do  centra starobylého městečka 
Jelsa 

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s  možnos-
tí 1  přistýlky • 2-lůžkové pokoje s  orientací 
směrem k moři (za připlatek) • klimatizované 
2-lůžkové pokoje na mořskou stranu (za pří-
platek) • všechny pokoje mají: stropní venti-
látor • telefon • sat TV • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou, WC) • fén na  vlasy • 
balkón nebo terasa 

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí 
•  trezor (za  poplatek) • směnárna • lobby 
bar • klimatizovaná restaurace se slunečnou 
terasou • venkovní bazén se slanou vodou • 
slunečníky a lehátka u bazénu • Wi-Fi připo-
jení na internet • parkování před hotelem 

Stravování: snídaně a večeře formou švéd-
ských stolů bez nápojů • možnost služeb all 
inclusive light za příplatek 

Pláže: menší písečná pláž s  pozvolným 
vstupem do moře • oblázkové pláže • upra-
vená betonová plata • lehátka a slunečníky 
na pláži (za poplatek) 

Sport a  zábava: stolní tenis • tenis • mini-
golf • živá hudba na hotelové terase • fitnes 
• masážní salón • pestrá nabídka vodních 
sportů na pláži • široká nabídka zajímavých 
fakultativních výletů za krásami této kouzel-
né země

all inclusive light snídaně, obědy a ve-
čeře formou švéd-

ských stolů • lokální alkoholické a nealko-
holické nápoje podávané v  pool baru 
během dne (10:00-23:00 hod.) • ve vyhra-
zených hodinách lehký snack • wi-fi

Ceník: str. 231

Hvar 
hotel

od 5 752 Kč/8 dní 

webová stránka: www.hotelhvar-adriatiq.com 

Naše mínění: hotel Hvar, nesoucí jméno po ostrově, 
našel své místo i  v  naší letošní nabídce. Levandulový 
ostrov, jak místní Hvar nazývají, patří k  nejkrásnějším 
v Chorvatsku a ti, co ho jednou navštíví, se sem opako-
vaně vracejí. Samotný hotel má vše potřebné pro strá-
vení opravdu příjemné a zasloužené dovolené: nachází 
se uprostřed mediteránské zeleně, obklopen borovi-
covým lesoparkem a vůní okolní květeny. Ze slunečné 
terasy se nabízí výhled na sluncem zalitou hladinu Ja-
dranu a některá z výletních lodí vás spolehlivě dopraví 
na blízkou Makarskou riviéru. Společenské prostory ho-
telu a pokoje prošly v tomto roce jemnou úpravou, což 
vám spolu s vstřícností personálu a kvalitními službami 
určitě zpříjemní pobyt.

Jelsa
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Poloha: na  zeleném polostrově Pelješac, 
v  turistickém středisku jen přibližně 4 km 
od  letoviska Orebič • v  městečku Orebič 
obchůdky se suvenýry, kavárny, bary, re-
staurace s letními terasami • zasazen do ze-
leného lesoparku, v  klidné části Perna, pří-
mo u  oblázkové pláže s  mírným vstupem 
do moře 

Ubytování: 2-lůžkové účelně a  standard-
ně zařízené pokoje s  možností 1  přistýlky 
• orientace pokojů buď k moři (za příplatek) 
nebo do  parku • možnost pokojů s  bal-
kónem (za  příplatek) • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou a WC) 

Vybavení hotelu: hotelová recepce s    po-
sezením • aperitiv bar • prostorná klimatizo-
vaná restaurace • TV místnost • letní terasa 
s  posezením • parkování před hotelem • 
obchod s potravinami • dárkový obchůdek 

Stravování: polopenze • snídaně formou 

švédských stolů a  servírované večeře bez 
nápojů (výběr ze tří jídel)

Pláže: oblázkové pláže s  pozvolným vstu-
pem do moře vhodným pro rodiny s dětmi 
i  neplavce • slunečníky a  lehátka na  pláži 
(za poplatek) 

Sport a  zábava: ideální podmínky pro 
windsurfing a kitesurfing • škola windsurfin-
gu nedaleko hotelu • plážový volejbal • bas-
ketbalové hřiště • turistika • procházky po vi-
nařských stezkách • vodní sporty na  pláži 
(za  poplatek) • možnost vybrat si z  pestré 
nabídky fakultativních výletů za přírodními 
i  kulturními krásami Chorvatska - lodní vý-
let na ostrov Korčula, výlet na ostrovy Hvar 
a  Brač, kosmopolitní historický Dubrovník, 
oblíbený fish piknik a mnohé další 

Ceník: str. 230

Komodor hotel

od 4 632 Kč/8 dní • od 7 192 Kč/10 dní

webová stránka: www.club-adriatic.hr 

Naše mínění: přinášíme vám oblíbený hotel Komo-
dor, zasazený do krásného prostředí mediteránské ze-
leně s polohou přímo u 600 m dlouhé oblázkové pláže 
a křišťálově čistého moře. Jistě neodoláte jedinečnému 
výhledu na  protilehlý ostrov a  město Korčula, který 
máte jako na  dlani, a  vyberete se objevovat útulné 
zákoutí ve spleti jeho uliček. Dostanete se tam jedno-
duše - lodním taxíkem. Hotel Komodor a jeho kvalitní 
služby za více než atraktivní cenu doporučujeme těm 
z vás, kteří upŕednostňují klidnou dovolenou ve spoje-
ní s přírodou. Jeho poloha zároveň umožňuje kdykoli 
obohatit prázdninový program o zajímavý fakultativní 
výlet a poznávání krás této oblasti.
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Poloha: hotel stojí přímo u pláže v  letovisku 
Orebič • asi 800 m od  centra města, kam je 
možné se dostat přímořskou promenádou • 
je vzdálen 1,3 km od přístavu, ze kterého jezdí 
trajekty na ostrov Korčula

Ubytování: komfortně zařízené 2-lůžkové 
pokoje • 2-lůžkové pokoje s možností přistýl-
ky a mořskou stranou (za příplatek) • vlastní 
příslušenství (koupelna se sprchou, fén, WC) 
• minibar (za poplatek) • trezor • SAT TV • tele-
fon • Wi-Fi • klimatizace

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí • 
směnárna • obchod se suvenýry • restaurace 
• à la carte restaurace s nabídkou středomoř-
ských jídel • aperitiv bar • sluneční terasa • 
sladkovodní venkovní bazén • bazén pro děti • 
lehátka a slunečníky u bazénu (zdarma) • par-
koviště (zdarma) • Wi-Fi • salon krásy s masáže-
mi a procedurami

Stravování: formou all inclusive light

Pláže: oblázková pláž s upravenými plochami 
na  slunění a  pozvolným vstupem do  moře, 
v těsné blízkosti hotelu, obklopená piniovými 
stromy poskytujícími stín • sportovní aktivity 
na pláži a vodní sporty • lehátka a slunečníky 
(za poplatek)

Sport a  zábava: vodní sporty (za  poplatek) 
• bowling • windsurfing • tenis (za poplatek) • 
basketbal • plážový volejbal • zábavné progra-
my a aktivity pro děti • půjčovna kol • možnost 
návštěvy blízkého národního muzea

all inclusive light snídaně, obědy a veče-
ře formou švédských 

stolů • rozlévané místní nealko nápoje a to-
čené pivo a víno během obědu a večeře 

Ceník: str. 234

Aminess Grand Azur hotel

od 12552 Kč/8 dní • od 17 432 Kč/10 dní

webstránka: www.aminess.com

Naše mínění: vsazený do přírody hned vedle kouzelné 
přírodní pláže v tichém zálivu a křišťálově čistého moře. 
To je hotel Aminess Grand Azur, který je zároveň domo-
vem překrásných výhledů na  Jadran. Tento moderní 
komplex disponuje množstvím příležitostí zábavného 
vyžití pro hosty všech věkových kategorií a  prostorná 
terasa u bazénu je ideálním místem pro relaxaci a absor-
bování úžasných přírodních krás. Příjemná promenáda 
podél pobřeží je důkazem snadné dostupnosti do cen-
tra města Orebič, které je známé rybařením a námořní 
historií. S  jeho skvělou polohou, kvalitní stravou a  pří-
větivou atmosférou je Aminess Grand Azur Hotel Ore-
bič výbornou volbou nezapomenutelné středomořské 
dovolené. 

Orebič
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Poloha: vzdálený pouhých 10 minut chůze 
od centra starého města Korčula • nejbližší 
letiště je v Dubrovniku, od hotelu vzdáleno 
88 km

Ubytování: hotel sestává ze 4 hlavních bu-
dov • pohodlně zařízené 2-lůžkové pokoje 
s možností 1 přistýlky • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou nebo vanou, WC, fén) 
• klimatizace • telefon • SAT TV • Wi-Fi (zdar-
ma) • minibar • trezor

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recep-
cí • výtah • hotelová restaurace • a‘la carte 
restaurace • kavárna • lobby bar a pool bar 
• parkoviště pro automobily za  hotelem 
(zdarma) • venkovní a  dětský bazén • vířiv-
ka na  terase hotelu • fitness centrum • spa 
a  wellness centrum (turecká/parní lázeň, 
masáže) • sauna • solárium • salon krásy a ka-
deřnictví • služby čistírny • obchod se suve-
nýry • směnárna

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou bohatých švédských stolů bez ná-
pojů

Pláže: hotelová přírodní oblázková pláž 
v  těsné blízkosti hotelu • možnost zapůjčit 
si motorové čluny, šlapadla nebo výstroj 
na windsurfing přímo na pláži • 7 km vzdá-
lená pláž v oblasti Lumbarda - jedna z nej-
známějších písečných pláží (doprava auto-
busem)

Sport a  zábava: možnost využití zařízení 
společných se sesterskými hotely - tenisový 
kurt, půjčovna kol, minigolf, centrum plach-
tění a windsurfingu • krytý olympijský bazén 
pro plavce a hráče vodního póla k dispozici 
pro skupiny (vzdálený 2 km) • živá hudba 
2-krát týdně • tématické gastro večery

Ceník: str. 232

Marko Polo 
hotel  

od 8 952 Kč/8 dní • od 13 272 Kč/10 dní

webová stránka: www.korcula-hotels.com

Naše mínění: v  případě, že hledáte podivuhodné 
místo, které je na dosah městskému ruchu, a zároveň 
si neumíte představit dovolenou bez kvalitních služeb 
wellness centra, doporučujeme vám navštívit úspěš-
nou novinku sezóny 2016, kterou je 4 * hotel Marko 
Polo - pojmenovaný podle jednoho z  nejslavnějších 
mořeplavců, původem z  ostrova Korčula. Tento hotel 
se nachází v  blízkosti krásných přírodních pláží a  na-
bídne vám nezapomenutelný výhled na nedaleké re-
nesanční město Korčula. Kromě skvělé polohy je Mar-
ko Polo atraktivní širokou paletou možností výběru 
aktivit a  služeb, což ho činí tou správnou volbou pro 
přežití těch nejkrásnějších letních chvil.
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CHORVATSKO 45Korčula

Poloha: v tichém zálivu • vzdálený jen 2 km 
od centra města Korčula (dostupnost pěšky 
po promenádě nebo lodním spojením) • cca 
7 km od krásné písečné pláže Lumbarda

Ubytování: 2-lůžkové standardní poko-
je s  balkonem • 2-lůžkové superior pokoje 
s možností přistýlky a  s balkonem nebo te-
rasou (za příplatek) • rodinné pokoje pro 2 až 
4 osoby s balkonem nebo terasou - 2 samo-
statné pokoje s 2 koupelnami ( za příplatek) 
• vlastní příslušenství (koupelna se sprchou 
nebo s vanou, WC) • telefon • SAT TV • mini-
bar • trezor

Vybavení hotelu: komplex se skládá z 5 pa-
vilonů • vstupní hala s recepcí • 2 hotelové re-
staurace (polopenze a all inclusive light) • à la 
carte restaurace • lobby bar • beach grill bar • 
pool bar • venkovní bazén • taverna Lanterna 
na pláži • Wi-Fi připojení • parkoviště • zdra-
votní centrum asi 1 km od hotelu • tématické 
večery 

Stravování: formou all inclusive light

Pláže: přírodní, oblázkové a  písečné pláže 
v  tichém zálivu • možnost půjčit si kanoi či 
loďku přímo na  pláži • lehátka a  slunečníky 
na  pláži (za  poplatek) • cca 7 km vzdálená 
známá písečná pláž v  letovisku Lumbarda 
(pravidelné autobusové spojení)

Sport a  zábava: tenis (za  poplatek) • mini-
golf (za  poplatek) • stolní tenis • kola (mož-
nost úschovy i pronájmu) • půjčovna kanoe 
• venkovní fitness • mini botanická zahrada 
• tematické workshopy pro děti • miniclub 
a dětské hřiště • živá hudba

all inclusive light snídaně, obědy a veče-
ře formou švédských 

stolů • káva, rozlévané nealkoholické nápo-
je, minerální voda, točené víno a pivo bě-
hem oběda a večeře 

Ceník: str. 234 

Port9 Island Resort hotel

od 12 392 Kč/8 dní • od 17 032 Kč/10 dní 

webstránka: www.korcula-hotels.com

Naše mínění: na  jednom z  nejvyhledávanějších dal-
mátských ostrovů - na ostrově Korčula - se nachází naše 
další novinka této sezóny - hotel Port9 Island Resort. 
Svým moderním designem, kvalitou poskytovaných 
služeb a  rozlehlým areálem se nepochybně řadí k  těm 
luxusnějším v naší nabídce. Na své si přijdete i díky pří-
jemnému prostředí a  skvělé lokalitě. Pro ty, kteří mají 
v oblibě historii či rušnější atmosféru letovisek, dáváme 
do pozornosti starobylé městečko Korčula, vzdálené jen 
2 km od hotelu, protkané památkami, ale i obchůdky se 
suvenýry a typickými kavárnami. Buďte si jisti, že strávení 
několika letních dnů v hotelu Port9 Island Resort je tím 
pravým prázdninovým zážitkem. 
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střediska > Shëngjin | Durrës 

Shëngjin
Rychle se rozvíjející turistické středisko Shën-
gjin vás okouzlí svou malebností a  přátelskou 
atmosférou. Malé pobřežní město je situováno 
nedaleko hranice s Černou Horou. Všem přízniv-
cům historie ho můžeme doporučit i díky blíz-
kosti města Lezhë, které má tisíce let staré dě-
jiny a  jedinečnou kulturu. Jeho obyvatelé jsou 
velmi hrdí na to, že je zde hrobka jejich národ-
ního hrdiny Gjergja Kastriotiho Skanderbega, 
který sjednotil znepřátelené albánské kmeny, 
aby společně bojovaly proti turecké nadvládě. 
Shëngjin má asi 8000 obyvatel a je znám svými 
širokými písečnými plážemi a dobře vybavený-
mi hotely. V  létě se pláže tohoto města zaplní 
tisíci návštěvníky, kteří sem přijíždějí zažít chuť 
průzračného Jaderského moře, kvalitní ubyto-
vání, noční kluby a  restaurace. Všude panuje 
přátelská atmosféra, najdete zde čisté ulice, 
udržované pláže a  modré moře. Za  zmínku 
určitě stojí i  cenová dostupnost celé Albánie 
pro české rekreanty. V  porovnání s  ostatními 
evropskými přímořskými zeměmi jí svými míst-
ními cenami nemůže konkurovat ani Bulharsko 
a  Černá Hora. Zde si můžete dopřát a  vychut-
nat téměř vše, protože ceny jsou přibližně 
na úrovni těch českých, případně níže, což v ji-
ných evropských destinacích určitě nenajdete.

Durrës 
Nejstarší město Albánie, v  letech 1914 - 1920 
i  její hlavní město, je v  současnosti druhým 
největším v  zemi. Významný přístav na  po-
břeží Jadranu, odkud pravidelně vyjíždí tra-
jekty do  italských měst Brindisi, Bari, Ancony 
či do  Baru v  Černé Hoře. Řečtí osadníci z  Ko-
rintu a  Kerkyry založili v  těchto místech první 
osadu s  názvem Epidamnos v  roce 627 před 
Kristem, aby ji později Římané přejmenovali 
na  Dyrrhachium. Odtud vybudovali známou 
cestu Via Egnatia do Soluně a Konstantinopo-
le. Počátkem 10. století bylo město součástí 
první bulharské říše, na  jehož konci už vládli 
Byzantinci. Střídali se zde panovníci ze Sicílie, 
Neapole a  Benátek až do  roku 1501, kdy se 
města stejně jako celé Albánie zmocnili Tur-
ci. Do  roku 1912, kdy vznikla nezávislá Albá-
nie, byla součástí Osmanské říše. Z  římských 
dob zde najdete zbytky amfiteátru z  přelomu 
1. a  2. století p.  n. l. a  římské lázně, v  centru 
města je zachovaná část městských hradeb 
a pevnost Kalaja a Durrësit. Durrës je nejrych-
leji se rozvíjejícím letoviskem v  Albánii. Turis-
tický ruch je budován na  pobřeží zálivu, kde 
podél široké, až 30 km dlouhé, sluncem zalité 
písečné pláže, má své místo množství hotelů, 
restaurací, denních i  nočních barů a  diskoték. 

Tirana 
Turecký paša Sulejman vydal v  roce 1614 rozkaz 
na místě dnešní Tirany založit osadu. Z ní poma-
lu vyrostlo město, kde se dobře dařilo obchodu 
a kde šikovní řemeslníci vyráběli pěkné a cenově 
dostupné výrobky. Nad střechami obchůdků se 
jako obrovské ostrouhané tužky vypínaly štíhlé 
siluety minaretů a oblé kopule mešit. Jejich vybě-
lené zdi Albáncům stále připomínaly přítomnost 
Turků, kteří více než čtyři století krutě vládli celé 
zemi. Jen z úst do úst se mezi lidmi šířily pověsti 
o  hrdinských činech knížete Skanderbega, kte-
rý v  polovině 15. století sjednotil albánská kní-
žectví a  bojoval za  jejich samostatnost. Dlouho 
očekávaná chvíle svobody přišla až v  roce 1912, 
kdy se otevřela cesta k  novému rozvoji. Srdcem 
dnešní Tirany je náměstí pojmenované na  po-
čest Skanderbega. Skromné domky ustoupily 
moderním budovám, jejichž ploché střechy sou-
těží s  vrcholky stále zelených stromů oživujících 
Skanderbegovo náměstí. Výrazně nad nimi vyč-
nívá jen minaret a  kupole mešity Hadži Ethem 
Beja s bohatě zdobeným průčelím. Vedle mešity 
stojí vysoká čtyřhranná věž s  hodinami, z  kte-
ré je krásný výhled na dva hlavní bulváry Tirany. 
Táhnou se ze Skanderbegova náměstí na  sever 
a  na  jih a  na  jejich chodnících je možné ještě 
dnes potkat lidi v  tradičních albánských krojích.

Klim. podmínky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 25° 28° 30° 31° 28° 23°
Teplota vody 21° 23° 25° 25° 24° 20° 

Rozloha: 28.748 km2 • Počet obyvatelů: 3.151.000
Hlavní město: Tirana • Měna: lek

Albánie se upřímně těší každému 
návštěvníkovi, který se nenechá 
odradit rozporuplnými informacemi 
a přijde si vychutnat krajinu takovou, 
jaká opravdu je: s nespoutanou 
přírodou, bohatou historií, bytostně 
hrdou na své předky. Pokud jste měli 
pocit, že v Evropě již není co obje-
vovat a trávili jste vaší dovolenou již 
ve všech středomořských zemích, 
zastavte se a prolistujte si následující 
strany. Objevte spolu s námi tento 
nedotčený kousek Evropy, zemi, kte-
rá má na to stát se dalším hitem mezi 
letními dovolenými. Pokud chcete 
zažít exotiku v rámci Evropy, krásné, 
široké a dlouhé pláže s jemným pís-

kem, krajinu nezkaženou masovým 
cestovním ruchem, dobré služby 
a výjimečně příznivé a nízké místní 
ceny, Albánie je tou pravou desti-
nací. Vybrali jsme pro vás ověřené 
hotely u krásných plážích ve stře-
discích Shëngjin a Durrës. Cestovat 
můžete letecky, autobusem i vlastní 
dopravou. 

Ochutnat kouzlo nepoznaného, 
objevit krásu zatracovaného, najít 

poklad tam, kde ostatní bohat-
ství nehledají... taková je odpo-

věď na otázku: Co všechno mohu 
očekávat od Albánie? Albánie je 

připravená ukázat světu své věky 
ukrývané bohatství a pyšnit se kou-

zelnými plážemi v Shëngjine, Durrës 
či na Albánské riviéře. Všudypřítom-
ný nádech exotiky vás bezpochyby 

nadchne, a když k tomu přidáte 
okouzlující přírodu, Albánie vás chy-

tí za srdce. Moderní země s boha-
tou historií a fascinující přírodou či 
plážemi je zařazena do letošní letní 

nabídky a pevně věříme, že se stane 
oblíbeným cílem a vyhledávanou 

destinací našich klientů.

Tirana

Durrës

Shëngjin
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Poloha: v letovisku Shëngjin • přímo u dlou-
hé a  široké písečné pláže, od  které je hotel 
oddělen pouze pěší promenádou • 6 km 
od města Lezhë • 50 km od hranic s Černou 
Horou • 50 km od letiště Rinas v hlavním měs-
tě Tirana

Ubytování: nové, vkusně a moderně zaříze-
né prostorné 2-lůžkové pokoje s  možností 
1, resp. 2 přistýlek • rodinné pokoje se 2 od-
dělenými ložnicemi až pro 5 osob (za přípla-
tek) • část pokojů s  výhledem na  bazénový 
komplex a  s  orientací na  mořskou stranu 
(za příplatek) • klimatizace • TV • mini lednička 
• příslušenství (koupelna, WC, fén) • balkón 
s posezením 

Vybavení hotelu: hotel skládající se z více 4* 
bloků  a jednoho nověvybudovaného 5* blo-
ku• velký areál s upravenou zahradou a zelení 
• vstupní hala s recepcí • bar • kavárna • pizze-
rie • nová all inclusive restaurace • restaurace 
• wi-fi • nově vybudovaný venkovní bazéno-
vý komplex (lehátka a  slunečníky u  bazénu 
zdarma) • obchůdek • směnárna • dětské hřiš-
tě • hotelový lékař • lékárna • parkoviště 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: široká a  dlouhá písečná pláž s  jem-
ným pískem • 2 lehátka a  1 slunečník 
na  jeden pokoj (zdarma) • pozvolný vstup 
do moře vhodný i pro děti a neplavce

Rafaelo Resort hotelový komplex

od 8 232 Kč / 8 dní • od 12 552 Kč / 11 dní

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.rafaelohotel.com

Naše mínění: po  zhlédnutí tohoto rozlehlého hote-
lového komplexu nám bylo jasné, že vám ho milí naši 
klienti, musíme nabídnout i tuto sezonu. Celý komplex 
má výbornou polohu přímo u  nové pobřežní prome-
nády jako stvořené pro večerní procházky. Najdete zde 
restaurace, kde si kromě albánských specialit můžete 
velmi výhodně pochutnat na  čerstvě připravených 
rybách či exotických mořských plodech. Dlouhá, ši-
roká písečná pláž je lemovaná bary s  možností dát si 
osvěžující nápoj i  po  západu slunce. Nechte se zlákat 
jedním ze „sky-barů“ umístěných na  nejvyšších pat-
rech přilehlých budov, nabízejících okouzlující výhled 
na  letovisko. Mladší generace uvítá možnosti zábavy 
a diskoték, ti starší večerní hudební program na hote-
lové terase. Rodiny s menšími ratolestmi se budou těšit 
animačnímu programu našich animátorů. Proto nevá-
hejte a přijměte prosím pozvání do tohoto senzačního 
hotelu, který se může stát vaším prázdninovým sídlem 
byť jen na pár dní. 

 
Shëngjin
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Shëngjin

Sport a  zábava: plážové atrakce a  vodní 
sporty na  pláži (za  poplatek) • večer živá 
hudba • diskotéka • pestrý animační pro-
gram s animátorem naší CK

all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře formou švédských 

stolů včetně vybraných nápojů • lehký od-
polední snack ve  vyhrazených hodinách • 
během dne vybrané místní víno a  pivo 
a nealkoholické nápoje (káva, voda, džusy, 
limonády...)• slunečníky a lehátka u bazénu 
i na pláži zdarma (na pláži k dispozici 2 le-
hátka a 1 slunečník na  jeden pokoj) • ani-
mační program pro děti a dospělé 

SUN & FUN klub posláním klubu je 
zpestření prázdnino-

vých dnů vás i vašich dětí. V měsících čer-
venec/srpen si vám dovolujeme nabídnout 
na zpříjemnění vašeho aktivního prázdni-
nového pobytu klubové animace. V hotelu 
Rafaelo se o  animační program stará ani-
mátor naší cestovní kaneláře. Díky tomu 
budete vy a  vaše děti snadněji zapojeni 
do sportovních i  zábavních aktivit. Veselé 
děti, to jsou i spokojení rodiče a příjemně 
prožitá dovolená. 

Ceník: str. 241

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
tiptravel.cz/video

videoprezentace
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Ibiza depandance

od 6 392  Kč / 8 dní • od 9 832 Kč / 11 dní

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.harmonia-hotels.com

Naše mínění: rádi bychom upoutali vaši pozornost 
na oblíbené sesterské hotely - Albanian Star hotel sto-
jící přímo na  široké písečné pláži a  Ibizu, situovanou 
jen pár kroků za ním, vybavením svých pokojů zamě-
řenou na rodinnou dovolenou. Klienty ubytované v Ibi-
ze potěší, že všechny služby, včetně stravování, čerpají 
ve  čtyřhvězdičkovém hotelu Albanian Star. Pro vaše 
pohodlí naleznete na  dlouhé pláži kromě slunečníků 
a lehátek i baldachýnová lehátka s nádechem exotiky. 
Komfort a  důraz na  spokojenost hotelového návštěv-
níka v  kombinaci s  atraktivní cenou předurčují hotel 
k  prožití příjemné odpočinkové dovolené, kterou si 
můžete zpestřit některým ze zajímavých výletů. 

Poloha: jen 20 metrů od krásné pláže s jem-
ným pískem a s pozvolným vstupem do Ja-
derského moře slunečníky a lehátka zdarma • 
na okraji města Durrës - nejstaršího a druhé-
ho největšího města v Albánii s historickými 
památkami • snadná dostupnost centra měs-
ta místní dopravou nebo taxíkem • non-stop 
lékárna 30 m od hotelu • 39 km od letiště Ri-
nas • 42 km od hlavního města Tirana 

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s  možností 1 
nebo 2 přistýlek • možnost ubytování v  ro-
dinných pokojích se 2 ložnicemi (za příplatek) 
• klimatizace • kabelová TV • minibar (za po-
platek) • Wi-Fi • vlastní příslušenství (koupelna 
se sprchou nebo vanou a WC) • balkón 

Vybavení hotelu: areál se skládá ze 2 budov: 
hotel Ibiza a hotel Albanian Star • klienti uby-
tovaní v budově Ibiza využívají všechny služ-
by čtyřhvězdičkového hotelu Albanian Star: 
vstupní hala s recepcí • fitness • restaurace • 
bar • Wi-Fi (zdarma) • bazén • terasa • 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: udržovaná, krásná, dlouhá a  široká 
pláž s  jemným pískem a  s pozvolným vstu-
pem do moře • lehátka, slunečníky (zdarma) 
a relax poskytující lůžka s baldachýny (za po-
platek) • vodní sporty na pláži (za poplatek)

Sport a  zábava: fitness v  hotelu Albanian 
Star • vodní sporty a atrakce na pláži (za po-
platek) • animační program v hotelu Albanian 
Star 

all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře formou švédských 

stolů včetně vybraných nápojů • lehký od-
polední snack ve  vyhrazených hodinách • 
během dne vybrané místní víno a  pivo 
a nealkoholické nápoje (káva, voda, džusy, 
limonády...) • slunečníky a lehátka u bazé-
nu i  na  pláži zdarma • hotelový animační 
program pro děti a dospělé 

Ceník: str. 240

 
Durrës



5150
PŘÍMO

NA PLÁŽI
DÍTĚ

ZDARMA

ALBÁNIE 

Albanian Star hotel

od 7 192  Kč / 8 dní • od 11 192  Kč / 11 dní

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.harmonia-hotels.com

Naše mínění: vyhledávaný a kvalitní hotel vás okouz-
lí především svou neocenitelnou polohou, protože se 
nachází přímo na široké písečné pláži. Klidnou prázd-
ninovou atmosféru si můžete vychutnávat nejen na te-
rase, kde vám budou vytvářet příjemný stín voňavé 
borovice, ale i  pod plážovými baldachýny. V  hotelové 
restauraci si pochutnáte na  po  domácku připravené 
stravě. Z  hotelového baru pod střechou je krásný vý-
hled na pláž táhnoucí se až po samotné město Durres. 
Když bude slunce zapadat, můžete se vydat za živým 
rytmem města, kde na vás čekají restaurace s výbornou 
albánskou kuchyní, nákupní možnosti, ale i svědci dáv-
né minulosti - římský amfiteátr a hradby. 

Poloha: přímo na krásné pláži s jemným pís-
kem a  pozvolným vstupem do  Jaderského 
moře • na  okraji města Durrës - nejstaršího 
a druhého největšího města v Albánii s his-
torickými památkami • snadná dostupnost 
centra města místní dopravou nebo taxíkem 
• non-stop lékárna 30 m od  hotelu • 39 km 
od letiště Rinas • 42 km od hlavního města Ti-
rana • možnosti různých fakultativních výletů 

Ubytování: moderní a  elegantní 2-lůžkové 
pokoje s  možnosti přistýlky • klimatizace • 
TV • Wi-Fi • vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou nebo vanou a WC) • balkón • pokoje 
s orientací na moře (za příplatek) 

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí • 
Wi-Fi připojení na  internet na  recepci zdar-
ma • internetový koutek • směnárna • café bar 
s posezením i na terase s přímým výhledem 
na moře • restaurace • bazén • fitness • kon-
ferenční místnost • bar pod střechou hotelu 
s panoramatickým výhledem na celý záliv • 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: udržovaná a  krásná písečná pláž 
s  jemným pískem a  pozvolným vstupem 
do  Jaderského moře • lehátka, slunečníky 
(zdarma) a  pohodlí poskytující stylová lůž-
ka s baldachýny (za poplatek) • různé vodní 
sporty a atrakce na pláži (za poplatek) 

Sport a zábava: fitness • výběr různých vod-
ních sportů a atrakcí na pláži (za poplatek) • 
animační program

all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře formou švédských 

stolů včetně vybraných nápojů • lehký od-
polední snack ve  vyhrazených hodinách • 
během dne vybrané místní víno a  pivo 
a nealkoholické nápoje (káva, voda, džusy, 
limonády...) • slunečníky a lehátka u bazé-
nu i  na  pláži zdarma • hotelový animační 
program pro děti a dospělé 

Ceník: str. 241 

 
Durrës

tiptravel.cz/video

videoprezentace



5352 5352
KLIMATIZOVANÉ

POKOJE
PŘÍMO

NA PLÁŽI
RODINNÁ

DOVOLENÁ

ALBÁNIE

Tropikal Resort hotel 

od 7 112  Kč / 8 dní • od 10 792  Kč / 11 dní

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.tropikalresort.com

Naše mínění: chuť luxusu, pohodlí a elegance vám na-
bízíme v jedné z našich dalších letošních skvělých nabí-
dek, ukrytou mezi všudypřítomnou zelení a dominant-
ními palmami. Na jediném místě najde každý turista vše, 
co ke skutečnému odpočinku a relaxu potřebuje - bary, 
restaurace, letní disco, dětské hřiště, fotbalové hřiště či 
možnost vyzkoušet si vodní a plážové sporty. Skutečnou 
chloubou tohoto resortu je bezesporu rozlehlý bazén, 
kterému nechybí pool bar s pestrou nabídkou občerst-
vení. Pokud váháte, kam jet na letní dovolenou, rozhod-
ně vám doporučujeme tento hotelový resort s  množ-
stvím možností, jak příjemně a plnohodnotně strávit pár 
nezapomenutelných chvil s rodinou nebo přáteli.

Poloha: na  hotelový resort rozkládající se 
na  90  000 metrech čtverečních přímo na-
vazuje uchvacující písečná pláž • hotelový 
komplex doporučujeme především rodinám 
s dětmi, nejen díky jeho nádhernému a roz-
sáhlému bazénovému komplexu a  krásné 
udržované záhradě, ale i díky soukromé pláži 
s pozvolným vstupem do moře • v části měs-
ta Durrës zvané také Plepa • centrum vzdá-
lené cca 600 m • 35 km od  hlavního města 
Tirana • možnost zajímavých fakultativních 
výletů do okolních měst 

Ubytování: elegantně a  moderně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky • in-
dividuální klimatizace • trezor • TV • telefon • 
Wi-Fi internetové připojení • minibar (za po-
platek) • vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou nebo vanou a WC) • fén • balkon 

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí • 
výtah • směnárna • dvě restaurace • pizza 
koutek s pecí • stánek s grilovanými specia-

litami • dva bary - pool bar, beach bar • noč-
ní klub • rozlehlý členitý bazén s oddělenou 
částí pro děti • lehátka a slunečníky u bazénu 
(zdarma) • fotbalové hřiště • dětské hřiště • 
plážový volejbal prostřed zen • ový volejbal 

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou švédských stolů bez nápojů • v areá-
lu hotelu se nachází restaurace a stánky s na-
bídkou místních specialit 

Pláže: rozlehlá písečná pláž s  pozvolným 
vstupem do moře vhodným i pro malé děti • 
2 lehátka a 1 slunečník zdarma pro klienty ka-
ždého pokoje • plážové osušky (zdarma) • spr-
chy na pláži • vodní sporty a atrakce na pláži 
(za poplatek) 

Sport a  zábava: dětské hřiště • fotbalové 
hřiště • noční klub • plážové sporty a atrakce 
(za poplatek) 

Ceník: str. 241

 
Durrës

tiptravel.cz/video

videoprezentace



5352 5352
OBLÍBENÝ

HOTEL
PŘÍMO

NA PLÁŽI

ALBÁNIE 

Dolce Vita hotel a depandance

od 6 312 Kč / 8 dní • od 10 072 Kč / 11 dní

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.hoteldolcevita.al

Naše mínění: na  okraji živého města Durrës, přímo 
u  krásné písečné pláže, najdete stylový hotel Dolce 
Vita. Jeho dominantou je krásná, udržovaná zelená za-
hrada s velkým bazénem v tropickém stylu jako stvo-
řená pro vychutnávání vašich vzácných prázdninových 
chvil. Osvěžení najdete v baru ve stínu borovic, večerní 
rozptýlení zase při animačním programu nebo na ho-
telové diskotéce. Majitelé hotelu letos ve svém areálu 
připravili další pokoje v  nově postavené depandanci. 
Letní pohodu doplňte o návštěvu centra města Durrës, 
abyste alespoň trošku nahlédli do minulosti tohoto sta-
robylého přístavu a poznali kousek dějin, na které jsou 
Albánci nesmírně a právem hrdí.

Poloha: přímo na  pláži s  jemným pískem 
a s pozvolným vstupem do Jaderského moře 
• na okraji města Durrës - nejstaršího a druhé-
ho největšího města v Albánii s historickými 
památkami • snadná dostupnost do  centra 
města místní dopravou nebo taxíkem • 39 km 
od  letiště Rinas • 42 km od  hlavního města 
Tirana • možnost zajímavých fakultativních 
výletů do okolních měst 

Ubytování: prostorné a  moderně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky 
• centrální klimatizace • zabudovaný trezor • 
satelitní TV s plochou obrazovkou • telefon • 
Wi-Fi internetové připojení • minibar (za po-
platek) • vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou nebo vanou a  WC) • balkón nebo 
terasa • část pokojů s  orientací na  moře 
(za  příplatek) • možnost ubytování v  nově 
vybudované depandanci • 2-lůžkové pokoje 
až se dvěmi přistýlkami • klimatizace • sat TV 
• telefon • vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou nebo vanou a WC)

Vybavení hotelu: moderní budova obklo-
pená středomořskými borovicemi • vstupní 
hala s  recepcí • směnárna • restaurace • bar 
• venkovní bar s  terasou • rozlehlý bazén 
v tropickém stylu lemovaný palmami a boro-
vicemi • dětský bazén • lehátka a slunečníky 
u  bazénu s  výhledem na  tyrkysové moře • 
kryté pódium využívané na  večerní hotelo-
vé programy a diskotéky • udržovaný zelený 
travnatý areál s borovicemi 

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou švédských stolů bez nápojů 

Pláže: udržovaná dlouhá a široká pláž s jem-
ným pískem • lehátka a slunečníky (zdarma) • 
vodní sporty na pláži (za poplatek) 

Sport a zábava: animační programy pro děti 
i dospělé • diskotéky • vodní sporty na pláži 
(za poplatek) 

Ceník: str. 241 

 
Durrës



5554
OBLÍBENÝ

HOTEL
ULTRA

POLOPENZE

ALBÁNIE

Leonardo hotel

od 6 152 Kč / 8 dní • od 9 832 Kč / 11 dní

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.hotelleonardo.al

Naše mínění: další naší nabídkou v této sezóně je zná-
mý a vyhledávaný 4* hotel Leonardo, situovaný jen pár 
kroků od nádherné písečné pláže. Jeho výhodná poloha 
nabízí celou řadu možností využití během horkých let-
ních dnů. Je skvělým výchozím bodem pro ty, co se roz-
hodli dovolenou nejen prolenošit u bazénu či křišťálově 
čistém sluncem prohřátém moři, ale chtějí poznat krásy, 
kulturu a  historii této znovuobjevené země. Hotelová 
restaurace má kromě domácí kuchyně pro vás připrave-
ná i oblíbená italská jídla a  jako bonus široký výběr vín 
z okolních zemí. Chcete-li toto léto zažít skutečnou poho-
du, rádi vás přivítáme v hotelu Leonardo a tak se alespoň 
malou měrou staneme součástí vašich velkých zážitků.

Poloha: přímo u  jedné z  nejznámějších al-
bánských pláží s pozvolným vstupem do Ja-
derského moře, ideální pro neplavce a menší 
děti • snadná dostupnost centra města míst-
ní dopravou nebo taxíkem • autobusová za-
stávka 10 m od  hotelu • 35 km od  hlavního 
města Tirana • možnost zajímavých fakulta-
tivních výletů do okolních míst a za památ-
kami zapsanými na seznamu UNESCO

Ubytování: prostorné a  útulně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností 1, resp. 2 přistý-
lek • rodinné pokoje (za příplatek) se dvěma 
samostatnými dvoulůžkovými místnostmi, 
případně jednou 2-lůžkovou a jednou 3-lůž-
kovou místností • individuální klimatizace • 
trezor na pokoji • kabelová TV s plochou ob-
razovkou • telefon • Wi-Fi internetové připo-
jení • minibar (za poplatek) • vlastní příslušen-
ství (koupelna se sprchou a WC) • fén • balkón 
nebo terasa (za příplatek) • část pokojů s ori-
entací na moře (za příplatek) 

Vybavení hotelu: moderní budova situo-
vaná v blízkosti písečné pláže • vstupní hala 
s  recepcí a  posezením • výtah • směnárna • 
elegantní restaurace • bar • fitness • venkovní 
bazén s lehátky a slunečníky (zdarma) ) 

Stravování: polopenze „ULTRA“ - snídaně 
a  večeře formou švédských stolů • během 
celého dne alko a nealko místní nápoje zdar-
ma (pivo, bílé a červené víno, džus a pod.) • 
v blízkosti hotelu jako i v širším okolí najde-
te množství různorodých, cenově dostup-
ných restaurací a podniků • možnost obědů 
(za příplatek) 

Pláže: velká udržovaná pláž s  jemným pís-
kem, ideální i pro malé děti a neplavce • le-
hátka a slunečníky (zdarma) • atrakce a vodní 
sporty na pláži (za poplatek) 

Sport a  zábava: hotelové fitness • plážové 
atrakce a vodní sporty na pláži (za poplatek)

Ceník: str. 240

 
Durrës



5554
PŘÍMO

NA PLÁŽI
ATRAKTIVNÍ

OKOLÍ

ALBÁNIE 

Bleart hotel

od 6 872 Kč / 8 dní • od 10 392 Kč / 11 dní

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.hotelbleart.com

Naše mínění: jsme velmi hrdí a šťastní, že vám může-
me nabídnout jeden ze skvostů mezi albánskými hotely 
nacházející se ve středisku Dürres. Moderní hotel Bleart 
se nachází přímo na dlouhé a široké písečné pláži vhod-
né i pro malé děti a neplavce. Tento stylový a elegantní 
hotel nabízí ubytování v nových klimatizovaných, kom-
fortně zařízených a  prostorných pokojích s  možností 
krásného výhledu na bazén a moře. Milovníci dlouhých 
letních procházek po plážích si určitě přijdou na své, je-
likož pláž patří právem mezi nejkrásnější v krajině. Její 
zlatavá barva tvoří úchvatný kontrast k pohoří lemují-
cí město Dürres. Celé pobřeží zdobí množství kaváren 
a restaurací s letními terasami a nechybí ani obchůdky.

Poloha: přímo na  krásné pláži s  jemným 
pískem a  pozvolným vstupem do  Jadran-
ského moře • na  okraji města Dürres – nej-
staršího města v  Albánii s  historickými pa-
mátkami • lehká dostupnost centra města 
s  místní dopravou • 39 km od  letiště Rinas • 
42 km od  hlavního města Tirana • možnost 
různých fakultativních výletů do  okolních 
měst a za památkami zapsanými v seznamu 
UNESCO

Ubytování: elegantně zařízené a  prostor-
né 2-lůžkové pokoje s  možností 1 přistýlky 
• klimatizace • telefon • satelitní TV • minibar 
(za poplatek) • vlastní příslušenství (koupelna 
se sprchou a nebo vanou a WC) • fén na vlasy 
• balkon a nebo terasa • výhled na tyrkysové 
moře a bazén (za příplatek)

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí • re-
staurace • kavárna/bar s terasou a výhledem 
na bazén i moře • restaurace a bar na mole 
• fitness a  spa&wellness centrum s  masá-

žemi a  dalšími procedurami (za  poplatek) • 
konferenční sál • velký bazén s částí pro děti 
• u  bazénu lehátka a  slunečníky (zdarma) • 
night club • směnárna • Wi-Fi (za poplatek) • 
parkoviště 

Stravování: polopenze: snídaně a  večeře 
formou chutných švédských stolů bez ná-
pojů • v areálu hotelu i mimo areál, množství 
cenově dostupných restaurací a  podniků 
rychlého občerstvení 

Pláže: dlouhá a  široká písečná pláž s  po-
zvolným vstupem do moře • lehátka sluneč-
níky (za  poplatek) • plážové vodní sporty 
a atrakce (za poplatek)

Sport a zábava: fitness • spa&wellness cen-
trum (za  poplatek) • hotelový klub • výběr 
různých vodních sportů a  atrakcí na  pláži 
(za poplatek) 

Ceník: str. 241
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Sofia Burgas

Slunečné pobřeží
Svatý Vlas

Elenite

Pomorie

Primorsko

Zlaté písky
Varna

BULHARSKO

Jsme cestovní kancelář s dlouhole-
tým, stabilním bulharským partnerem 
a i díky němu vám můžeme nabídnout 
ty nejvyhledávanější a nejznámější 
letoviska. Každým rokem zlepšující 
se a kvalitnější služby, které mohou 
konkurovat i turistickým stálicím, jsou 
připraveny plnit vaše sny o „bezsta-
rostné dovolené za rozumný peníz“. 
Dovolte se cítit se jako král. Vyzkoušejte 
jízdu kočárem, svezte se tobogány 
v některém z vodních světů, zalítejte si 
na rogalu, nebo ochutnejte ze široké 
a kvalitní nabídky zdejších restaurací. 
Nic není českému turistovi finančně 
nedostupné. Den tu nikdy nekončí. 

Západem slunce začíná ta pravá zábava. 
Postará se o to množství diskoték, kavá-
ren a barů na 4 km dlouhé promenádě 
Slunečného pobřeží. Kdo si chce spíše 
zalenošit, tomu doporučujeme jedno 
z klidnějších středisek Elenite, Sveti 
Vlas, Primorsko či Pomorie. Do naší 
pestré nabídky kvalitních letovišť se 
letos přidává nejexluzivnější středisko 
Zlaté písky. Stačí si jen vybrat jeden ze 
způsobů dopravy - dálkový klimatizo-
vaný autobus nebo letadlo, počet dní 
na kolik se chcete nechat unést z reality 
a hotel, který vyhovuje vašim potřebám 
svými službami. Bulharsko čeká jen 
na vás, nechte se okouzlit.

Bulharsko se opět vrací do módy. 
Hledáte jednu z cenově nejvýhodněj-

ších destinací pro nadšence? Již více 
nehledejte. Bulharsko se postará o váš 
nevšední zážitek z dovolené. Se svým 

příjemně teplým podnebím během 
letních měsíců, ale bez extrémních 

veder, nabízí prostor pro zábavu 
během dne i noci. Atrakce, kterých je 

zde nespočet, vám vlijí novou energii. 
Odpočinek v podobě nicnedělání, 
nebo kulturní, historické a přírodní 

pamětihodnosti - i pro vás má tento 
kousek země co nabídnout. Bulhar-

sko je země nekonečných možností.

Zlaté písky
Severně od vznešené a historické Varny se nacházejí 
prázdninová letoviska, která se odlišují od svých ko-
legů na Slunečném pobřeží. Najdete tady zachovalé 
přírodní lesoparky a do nich zasazené hotelové bu-
dovy. Takovými jsou Zlaté písky. Středisko je vyhledá-
vané zejména zahraniční západoevropskou kliente-
lou, která preferuje zeleň, příjemné ovzduší i během 
horkých letních dnů a  zlatavé pláže. Samozřejmě 
v samotném centru nechybí zábava v podobě dis-
koték a barů, ale nečekejte rušné přeplněné město 
plné rekreantů. Zde je odpočinek na prvním místě.

Elenite
Toto rekreační středisko je situováno na  jižním po-
břeží Černého moře, asi 10  km severovýchodně 
od  rušného Slunečného pobřeží. Okouzlí vás jedi-
nečnou kombinací křišťálově čisté vody a hor. Roz-
prostírá se na 800 metrů dlouhé pláži, kterou lemují 
kopce udržující příjemné ovzduší i během sluncem 
rozpálených dnů. Elenite má autobusové spojení 
s  rušnějším Slunečným pobřežím i  s  malebným 
Nesebarem. Pokud toužíte se svými blízkými strávit 
ničím nerušené dny v úkrytu pokojné zátoky obklo-
pené rozlehlými zelenými horami, Elenite je pro vás 
ta správná volba.

Slunečné pobřeží
Slunečné pobřeží je největší a  nejoblíbenější bul-
harské letovisko, které splní vaše představy o ideální 
a skvělé dovolené. Nabízí se vám zde nádherná kra-
jina obklopující stylové hotely, jako i moderní cent-
rum letoviska. Výjimečně široká pláž z jemného písku 
lemovaná písečnými dunami je několik kilometrů 
dlouhá a  sahá až po  městečko Nesebar. Pozvolný 
vstup do  moře jistě ocení rodiny s  dětmi a  méně 
odvážní plavci. Středisko je držitelem mezinárodního 
ocenění “Modrá vlajka“ za čistotu moře, pláže i pří-
rodního prostředí. 

Svatý Vlas 
Svatý Vlas je klidné letovisko situované na úpatí po-
hoří Stará Planina, vzdálené cca 4 km od Slunečné-
ho pobřeží. Největším lákadlem jsou písečné pláže 
s  okouzlujícím výhledem na  historický Nesebar. 
V  srdci tohoto malého letoviska se nachází nově 
vybudované centrum s  obchůdky a  restauracemi. 
Milovníci nočního života si zde přijdou na své v po-
době stylových barů a diskoték. Pokud však zatoužíte 
po rušnější atmosféře skutečně velkého střediska, se 
sousedním živým Slunečným pobřežím je zabezpe-
čeno pravidelné autobusové spojení. 

Pomorie 
Přímořské balneologické městečko Pomorie patří 
k  nejstarším městům v  Bulharsku. Kromě výhodné 
polohy a  krásné pláže s  léčivým pískem omývané 
průzračnými mořskými vlnami, sem klienty láká i sol-
né jezero proslavené svými léčebnými účinky. Zelený 
park s  městským tržištěm, množstvím kavárniček, 
stánků a  obchůdků tvoří centrum pěší zóny, která 
vás dovede až k romantickému rybářskému přístavu 
s promenádou a s pestrobarevnými loďkami. Raritou 
se jednoznačně stala pláž s černým pískem a léčivým 
bahnem.

Primorsko 
Je útulné městečko v  jihovýchodní části Bulharska. 
Leží na  malém poloostrově, 50 km jižně od  města 
Burgas. V okolí Primorska se nachází mnoho pozů-
statků starobylých měst. Primorsko lemují dvě pí-
sečné pláže s  pozvolným vstupem do  moře, které 
nabízejí turistům zážitky v  podobě množství vod-
ních atrakcí. Středisko je oblíbeným prázdninovým 
místem mnoha Čechů a Slováků. V severní části se 
nachází jedna z největších přírodních rezervací Bul-
harska - Ropotamo. Absolvovat výlety mohou turisté 
i do nedalekých měst například do starobylého So-
zopolu nebo městečka Kiten.

Klim. podmínky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 23° 27° 31° 32° 27° 23°
Teplota vody 18° 22° 25° 26° 23° 19°

Rozloha: 110.993 km2 • Počet obyvatel: 7.154.000
Hlavní město: Sofia • Měna: bulharský lev
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Poloha:  v srdci letoviska Zlaté písky, v objetí 
listnatých lesů • přibližně 130 km od letiště v 
Burgasu • v klidném prostředí, jen 30 min od 
historického města Balčik s botanickou zahra-
dou • centrum letoviska 10 min pěší chůzí • 5 
min od aquaparku Aquapolis

Ubytování: elegantně a komfortně zařízené 
dvoulůžkové pokoje se Sweet Dreams mat-
racemi a 1 přistýlkou - výhled na park nebo 
moře (za příplatek) • lednička s mrazničkou • 
klimatizace • SAT TV s HD programy • telefon • 
vlastní sociální příslušenství (koupelna se spr-
chou, resp. vanou a WC) • fén • žehlící prkno a 
žehlička • stojan na prádlo • balkon nebo te-
rasa • Wi-Fi • minibar (naplnění za poplatek) • 
set na přípravu kávy / čaje • radiobudík s MP3 
konektorem • trezor (zdarma) • rodinné poko-
je s možností 1 - 2 přistýlek - rozlohou větší 
než standardní pokoje, bez oddělené ložnice 
• apartmány skládající se z oddělené ložnice 
a obývacího pokoje s možností 1 - 2 přistýlek 
• prostorné apartmány jsou navíc zařízeny: 

kuchyňským koutkem a jídelním pultem se 
židlemi a druhou koupelnou sestávající z WC

Vybavení hotelového resortu: hotelový re-
sort s areálem zasazeným do přírody, obklo-
pen lesy a zelení • areál má několik udržova-
ných zahrad • skládá se ze 2 hotelů: luxusní 4 
*+ Double Tree by Hilton a neméně exkluzivní 
4 * hotel Helios SPA • vstupní haly s recepcí • 
směnárna • hlavní restaurace, kde se podá-
vají snídaně, obědy a večeře • 2 koktejl bary 
(lobby bar, bar s venkovním posezením) • bar 
u bazénu a grill bar • Apolo night club - ve-
černí vystoupení a zábava • à la carte restau-
race Dionysus • 2 venkovní bazény s odděle-
nou částí pro děti a skluzavkami (slunečníky 
a lehátka u bazénů zdarma) • vnitřní bazén s 
vyhřívanou vodou a samostatnými sprchami 
• Wi-Fi připojení v celém resortu (zdarma) • vy-
sokorychlostní internet (za poplatek) • 3 výta-
hy, z toho jeden panoramatický •  dětský klub 
• dětské hřiště • biliard • stolní tenis (zdarma) 
• multifunkční sportovní hřiště (fotbal, tenis, 

DoubleTree by Hilton hotel  
Wellness & Spa
od 7 912 Kč/8 dní • od 13 032 Kč/11 dní
oficiální hodnocení: ****+
webová stránka: www.doubletree3.hilton.com

Naše mínění vítejte na místě „kde malé věci zna-
menají všechno“. Přesně tímto mottem se řídí naše 
novinka této sezóny hotel DoubleTree ze sítě hotelů 
Hilton ™. Počínaje teplými cookie koláčky na uvítanou, 
přes usměvavý personál ochotný vždy pomoci a po-
radit. O stupínek výše k dokonalosti vašeho pobytu 
přispějí moderně zařízené, prostorné pokoje se Sweet 
Dreams® matracemi, na kterých se vyspíte do růžova. 
Ranní kávu si můžete připravit přímo na pokoji nebo 
se nechat obsloužit v hotelové restauraci. Budete 
hýčkáni a připraveni na nasávání té pravé prázdnino-
vé atmosféry. Zlaté písky jsou známé svou vysokou 
kvalitou se širokou západoevropskou klientelou, která 
vyhledává vždy jen to nejlepší. DoubleTree to jedno-
značně plní do posledního puntíku. Letovisko a ho-
tel samotný se rozprostírají ve vzdálenosti 20 km od 
centra třetího největšího bulharského města - Varny. 
Areál hotelu i okolí vás překvapí svým klidem, zelení 
a příjemným ovzduším poskytujícím i během horkých 
dnů dýchatelný vzduch. Pokud si dopřejete relax u 
jednoho ze tří bazénů, kterými areál disponuje, může-
te ochutnat míchané drinky nebo si vypít svou odpo-
lední kávu. Pokud preferujete spíše kolektivní aktivitu, 
tak i na tuto maličkost bylo myšleno. Moderně zaříze-
né hřiště na fotbal, volejbal a tenis jsou vám k dispo-
zici. Pro nejmenší nechybí vodní skluzavky u jednoho 
z bazénů a v letních měsících je připraven animační 
program vedený i našimi slovenskými animátory. Ti z 
vás, kteří nechtějí vypadnout z cvičícího rytmu zapo-
čatého už doma, je k dispozici přístup do plně vyba-
veného fitness centra a to 24 h denně. Jistě už máte 
pocit, že to nemůže být lepší ... to jste ještě nebyli na 
pláži. Hostům je k dispozici soukromá pláž, na kterou 
vás v pravidelných intervalech dopraví hotelový mi-
nibus. Hilton je synonymem luxusu, přijďte ho zažít. 

Zlaté písky
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volejbal) • fitness (otevřeno 24h zdarma) • spa 
a wellness centrum Aphrodite • finská a parní 
sauna (zdarma) • parkování u hotelu (zdarma)

Stravování: polopenze - snídaně a večeře for-
mou švédských stolů • možnost příplatku za 
ultra all inclusive 

Pláže: písečné, čisté s pozvolným vstupem do 
moře • 5 min od hotelu nejbližší pláž (lehát-
ka a slunečníky za poplatek) • hotelová pláž s 
lehátky a slunečníky zdarma pro all inclusive 
klienty je dostupná pravidelnou kyvadlovou 
dopravou, kterou zajišťuje hotel (plážový bar 
za poplatek)

Sport a zábava: denní a večerní hotelové ani-
mace pro děti a dospělé • dětský klub • dětské 
hřiště • sportovní multifunkční hřiště • vodní 
skluzavky u bazénu • fitness centrum • stolní 
tenis • biliard • spa a wellness centrum • vodní 
sporty a atrakce na pláži (za poplatek)

ultra all inclusive snídaně, pozdní sní-
daňe, obědy a večeře 

podávané formou pestrých a chutných 
švédských stolů včetně nápojů • speciality 
místní i mezinárodní kuchyně • během urče-
ných hodin jsou podávány místní alkoholic-
ké nápoje a míchané drinky • nealkoholické 
nápoje • teplé nápoje (káva, čaj, horká čoko-
láda, cappuccino) • během dne snack, lehké 
občerstvení, koláčky a zmrzlina • lehátka a 
slunečníky u bazénů hotelového resortu • 
dětský klub • animační program • sauny - 
finská a parní • multifunkční hřiště • lehátka 
a slunečníky na hotelové pláži  Nirvana a 
1,5l minerální vody denně na pokoji zdarma

SUN & FUN klub neopakovatelné chvíle 
plné odpočinku vám 

během prázdnin (červenec / srpen) zpříjem-
ní hotelový animační tým, jehož členem je    
i česky/ slovensky mluvící animátor

Ceník: str. 248

Zlaté písky

hotelová pláž Nirvana

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
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Poloha: hotelový resort je situován ve vy-
hledávaném a luxusním letovisku Zlaté 
písky • přibližně 130 km od letiště v Burgasu 
• 20 km od samotného centra Varny s mož-
ností nákupů, výletů a množstvím historic-
kých monumentů • v pěší dostupnosti od 
autobusové zastávky s pravidelným spoje-
ním s Varnou • 5 min od zlaté písečné pláže 
• soukromá hotelová pláž pro all inclusive 
hosty je dostupná minibusem (zdarma)

Ubytování: luxusní 4 * hotelový resort sklá-
dající se ze 2 budov - Helios SPA a Double-
Tree patřící pod světoznámou značku Hilton 
hotels s prostorným, ale útulným areálem 
zasazeným do bujného lesoparku • elegant-
ní, komfortně zařízené 2-lůžkové pokoje s 
možností 1 přistýlky • klimatizace • SAT TV 
• vlastní příslušenství (koupelna se sprchou, 
resp. vanou a WC) • fén • balkon nebo terasa 
s posezením • rodinné pokoje s možností 1 
nebo 2 přistýlek • větší apartmány skládající 
se z ložnice a obývacího pokoje s možností 

až 2 přistýlek • pokoje s výhledem na moře 
(za příplatek)

Vybavení hotelového resortu: prostorná 
vstupní hala s recepcí • směnárna • hlavní re-
staurace Poseidon • pool bar • Artemis juice 
bar • Apollo night klub • à la carte restaurace 
Dionysus • 2 venkovní bazény s oddělenou 
částí pro děti a skluzavkami • slunečníky a 
lehátka u bazénů (zdarma) • trezor na recep-
ci (za poplatek) • Wi-Fi na pokoji (zdarma) • 
výtahy • sprchy u bazénů • vyhřívaný vnitřní 
bazén • dětský klub • dětské hřiště • biliard • 
stolní tenis (zdarma) • fitness (24 hod. zdar-
ma) • Spa a wellness centrum Aphrodite 
Beauty Spa (za poplatek) • sauna - finská, 
parní (zdarma) • solárium • menší obchůdky 
(vína, dárkové předměty, suvenýry) • parko-
vání u hotelu (zdarma)

Stravovanie: polopenze - snídaně a večeře 
formou švédských stolů • možnost dokou-
pení ultra all inclusive služeb (za poplatek)

Helios Spa hotel   
Wellness & Spa
od  6 952 Kč/8 dní • od 11 432 Kč/11 dní
oficiální hodnocení: **** 
webová stránka: www.helios-spa.com

Naše mínění: nově zařazeným letoviskem do naší 
nabídky se tuto sezónu staly Zlaté písky. V unikátním 
prostředí původního lesního porostu se tyčí naše 
čtyřhvězdičková pýcha hotel Helios Spa. Už při přícho-
du zazáří jeho majestátnost. Řecká mytologie říká, že 
Helios byl bohem slunce. Není tedy náhoda, že právě 
jeho jméno si tento resort vybral za své. Nachází se v 
komplexu, který se skládá z prostorného společného 
areálu a dvou hotelových budov: DoubleTree a Helios 
Spa. Oba se vyznačují vysoce kvalitními službami a ši-
rokou paletou možností vyžití pro relax, které zaručuje 
jméno hotelové sítě Hilton. Při ubytování v moderně 
zařízených dvoulůžkových nebo rodinných pokojích 
se o vás postará zkušený a stálý personál. Tento ho-
tel má všechno, po čem by mohli rekreanti zatoužit: 
výběr z těch nejlepších dobrot servírovaných v jedné 
ze tří restaurací, dva venkovní bazény a dětské vodní 
skluzavky. Pro naše nejmenší rekreanty je k dispozici 
dětský koutek či pravidelné animace pod taktovkou 
zkušených animátorů. Dospělí si mohou zkrátit čas při 
různých sportovních aktivitách jako fitness, tenis nebo 
fotbal. Pokud byste se však náhodou nudili, doporuču-
jeme vám navštívit vyhlášenou pláž. Vždyť Zlaté písky 
nemají své jméno jen tak pro parádu. Helios Spa má 
však pro vás ještě něco navíc. Aphrodite Beauty Spa 
a léčebná klinika je jedinečné místo pro zotavování a 
omlazování. Řadí se mezi jedno z největších spa cen-
ter v Bulharsku. Nejmodernější vybavení, profesionální 
přístup personálu, dokonalý požitek a relax, to jsou 
myšlenky, kterými se na klinice řídí a které jim přiná-
šejí úžasné výsledky. Obličejové a celotělové masáže, 
hydromasáže, rehabilitace, wellness léčba a estetické 
terapie. Každý si zde najde svůj způsob odpočinku.

Zlaté písky
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Pláže: široká písečná pláž se zlatým pískem 
a pozvolným vstupem do moře • nejbližší 
je vzdálena 5 min od hotelového komple-
xu, dostupná přímým chodníkem přes le-
sopark, slunečníky a lehátka (za poplatek) • 
na soukromé hotelové pláži Nirvana jsou le-
hátka a slunečníky (zdarma) pro klienty s all 
inclusive službami, pláž je dostupná hotelo-
vým minibusem v pravidelných intervalech 
• plážový bar (za poplatek)

Sport a  zábava: denní a večerní hotelové 
animace pro děti i pro dospělé • večerní zá-
bavní program v Apollo night clubu • dětský 
klub • dětské hřiště • fitness • stolní tenis • 
biliard • multifunkční hřiště pro míčové hry • 
spa a wellness centrum • adrenalinové vod-
ní sporty a atrakce na pláži (za poplatek)

ultra all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře podávané formou 

pestrých, bohatých a chutných švédských 
stolů včetně nápojů • speciality místní            

i mezinárodní kuchyně • lehké občerstve-
ní během dne • ve vyhrazené době jsou 
podávány místní alkoholické nápoje 
(např. rum, whisky, brandy, bílé a červené 
víno, pivo, koktejly, atd.), nealkoholické 
nápoje (3 druhy nealko nápojů, voda, 
džus) a teplé nápoje (káva, čaj, horká čo-
koláda, cappuccino) • během dne koláčky 
a zmrzlina • lehátka a slunečníky u bazénů 
hotelového resortu zdarma • dětský klub • 
animační program • stolní tenis • finská a 
parní suna • plážová lehátka se slunečníky 
na hotelové pláži Nirvana • 1,5l minerální 
vody denně na pokoji zdarma

SUN & FUN klub o neopakovatelnou zá-
bavu během prázdnin                                       

(červenec/ srpen) se postará hotelový ani-
mační tým, jehož součástí jsou i animátoři 
naší CK

Ceník: str. 247

Zlaté písky

hotelová pláž Nirvana

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
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BULHARSKO Zlaté písky

Elena hotel

od 7 752 Kč/8 dní • od 12 472 Kč/11 dní

oficiální hodnocení: ****
webová stránka: www.elenahotel.eu

Naše mínění: jsme hrdí, že vám můžeme představit 
jednu ze sezónních novinek jménem Elena. Tak jako ka-
ždá žena, i hotel má svou osobnost, která uchvátí. Už při 
vstupu do haly hotelu vás zaslepuje pohled na honos-
ný 15 m dlouhý lustr v samém lůně budovy. Ta je velmi 
decentně umístěna do čarokrásné zeleně poskytující 
intimitu, kterou si na své dovolené zasloužíte. Kombi-
nací listnatých lesů a zlatavých písčitých pláží dosahuje 
slovo odpočinek nový rozměr. Hotel Elena tomu jedno-
značně přispívá například svým 24 hodinový all inclu-
sive servisem. Moderně zařízené pokoje a pool bar, při 
kterém se odehrávají pravidelné večerní programy, už 
jen dodávají této nabídce na její atraktivnosti.

Poloha: v širším centru letoviska Zlaté písky 
• cca 200 m od promenády s obchůdky, re-
stauracemi, bary a dalšími rekreačními atrak-
cemi • cca 200 m od písečné pláže • pravidel-
né spojení autobusem s historicko-kulturním 
městem Varna • 130 km od letiště v Burgasu

Ubytování: moderně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 nebo 2 přistýlek a vý-
hledem na park, nebo moře (za poplatek) • 
klimatizace • TV • lednička resp. minibar • te-
lefon •  fén • vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou, resp. vanou a WC) • balkon s pose-
zením • trezor (za poplatek)

Vybavení hotelu: prostorná vstupní hala s 
recepcí a příjemným posezením • směnárna 
• lobby bar • coctail bar • kadeřnictví • stylo-
vá restaurace s venkovní terasou nabízející 
bulharskou i mezinárodní kuchyni • bazén s 
oddělenou částí pro neplavce a děti • bar u 
bazénu • vnitřní bazén • masážní sprcha • Wi-
-Fi • parkování (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: 200 m vzdálená zlatá, písečná pláž s 
pozvolným vstupem do moře • lehátka a slu-
nečníky (za poplatek) • stylové plážové bary

Sport a  zábava: internetový koutek • ma-
sáže • sauna • stolní tenis (zdarma) • fitness        
centrum • vodní sporty na pláži: parasailing, 
vodní lyže, jízda na člunu za banánem (za po-
platek) • hotelové animace

all inclusive 24 hod. all inclusive - 
snídaně, pozdní snída-

ně, obědy a večeře jsou servírované for-
mou bohatých švédských stolů v hotelové 
restauraci • místních alkoholické a nealko-
holické nápoje podávané během dne i noci 
• lehké občerstvení během dne • půlnoční 
snack • slunečníky a lehátka u bazénu

Ceník: str. 247
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Perunika hotel

od  6 632 Kč/8 dní • od 10 232 Kč/11 dní

oficiální hodnocení: ***
webová stránka: www.perunika.com 

Naše mínění: pokud si chcete užít letní chvíle u moře 
v kombinaci se zelenou vegetací lesa, tak jsou Zlaté 
písky to pravé místo. Letošní novinka hotel Perunika 
je další se široké palety naší nabídky. Nevelký, ale o 
to více atraktivnější rodinný hotel si oblíbíte zejména 
díky jeho útulnosti a jedinečné poloze. Od nejbližší 
pláže to budete mít jen 150 m a do centra Zlatých 
písků, které je vyhledáváno zejména pro možnosti 
nákupů, či noční vycházky s přáteli za dobrou zába-
vou, stačí jen vyjít z hotelu. Lenošit budete nejlépe u 
hotelového bazénu s oddělenou dětskou částí, který 
je zasazen do čarokrásné tiché hotelové zahrady. Do-
poručujeme pro středně náročnou klientelu.

Poloha: vstup z promenády plné obchůd-
ků a barů v centru světoznámého střediska 
Zlaté písky • 150 m od písečné pláže • pra-
videlné autobusové spojení s nákupním a 
historickým střediskem černomořského po-
břeží - městem Varnou • 130 km od letiště 
v Burgasu

Ubytování: účelně zařízené 2 - lůžkové ho-
telové pokoje s možností 1 přistýlky • cent-
rální klimatizace • telefon • TV • lednička resp. 
minibar • vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou nebo vanou, WC) • fén • balkon

Vybavení hotelu: útulná vstupní hala            
s recepcí • trezor (za poplatek) • směnárna 
• výtah • hotelová restaurace s rodinnou at-
mosférou • letní terasa s barem a posezením 
ústící přímo do udržované zahrady • bazén  
s oddělenou dětskou částí • lehátka a slu-
nečníky u bazénu (zdarma) • noční karaoke 
bar • fitness • sauna • prádelna • lékárna

Stravovanie: formou all inclusive • jednou 
týdně tradiční bulharská kuchyně a dary 
moře

Pláže: sluncem zalitá pláž vzdálená jen      
150 m, na kterou vás dovede procházka lesí-
kem • slunečníky a lehátka (za poplatek)

Sport a  zábava: biliard • šipky (zdarma)           
• půjčovna aut • stolní tenis • v okolí hotelu 
se nachází nespočet kulturního i společen-
ského vyžití • bary, restaurace, obchůdky                                                            
• ve středisku se nachází vodní svět Aqua-
polis 

all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře jsou servírované for-

mou švédských stolů v hotelové restaura-
ci s terasou, včetně místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů • v dopoledních 
hodinách se podává zmrzlina • v odpoled-
ních hodinách sendviče, koláčky a káva 

Ceník: str. 247
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Poloha: tento úžasný hotelový resort je 
situován v  nové části známého letoviska 
Pomorie • přibližně 20 km od  letiště v  Bur-
gasu • 20 km od živého Slunečného pobřeží 
a  historického městečka Nesebar • v  blíz-
kosti autobusové zastávky s  pravidelným 
autobusovým spojením s okolními středisky 
• přímo u kouzelné písečné pláže • nově vy-
budovaný aquapark Sunset v těsné blízkosti 
hotelu (za poplatek)

Ubytování: hotelový resort s  překrásnou 
písečnou pláží se skládá ze 6 hotelů: luxus-
ní 5* hotelové části pojmenované podle 
písmen řecké abecedy: Alpha, Beta, Sigma, 
Delta, Eta a útulného 4* hotelu Sunset Fami-
ly • elegantně a  komfortně zařízené dvou-
lůžkové apartmány skládající se z  ložnice 
a obývacího pokoje s možností 1 - 2 přistý-
lek •  apartmány jsou zařízeny: kuchyňským 
koutem - sporák, lednička s mrazákem, mik-
rovlnná trouba (za poplatek) • jídelní stůl se 
židlemi • trezor (za  poplatek) •  klimatizace 

• SAT TV • telefon • vlastní příslušenství (kou-
pelna se sprchou, resp. vanou a  WC) • fén 
• balkon nebo terasa 

Vybavení hotelového resortu: vstupní 
haly s recepcí • směnárna • 4 hlavní restau-
race • 10 koktejl barů a kaváren včetně Vita-
min baru a vídeňské cukrárny • 4 à la carte 
restaurace (italská - Venezia, francouzská 
- La Boheme, asijská - Asia, rybí - Mediter-
raneo) • 4 venkovní bazény s  oddělenou 
částí pro děti a  skluzavkami (lehátka a  slu-
nečníky u bazénů zdarma) • Wi-Fi připojení 
na recepci hotelů Sigma a Eta • počítačová 
místnost (za  poplatek) • výtahy • sprchy 
u  bazénů •  vnitřní bazén • dětský vnitřní 
bazén se skluzavkou • jacuzzi • dětský klub 
• dětské hřiště • bowling • biliard • stolní te-
nis (zdarma) • fitness (za poplatek možnost 
objednání trenéra) • spa a wellness • sauna 
- např. finská, infračervená, bylinková •  so-
lárium • salón krásy (kadeřnictví,  pedikúra,  
manikúra, kosmetika - za  poplatek) •  lékař 

Sunset Beach hotelový komplex 
Family Resort & Spa 
od  9 832 Kč / 8 dní • od 17 032  Kč / 11 dní 

oficiální hodnocení: **** / *****
webová stránka: www.sunsetresort.bg

Naše mínění: tento unikátní pohádkový hotelový 
komplex najdete přímo u 400 metrů dlouhé přírodní 
písečné pláže v nové části letoviska Pomorie. Jedno-
značně se řadí do kategorie nejexkluzivnějších a nej-
větších resortů na pobřeží Černého moře. Skládá se 
ze šesti vícepodlažních elegantních hotelů nabíze-
jících vkusné ubytování a  vynikající služby. K  nedíl-
né součásti areálu patří pečlivě udržovaná zahrada 
s množstvím exotických stromů a květinových záho-
nů protkaných klikatými stezkami. Osvěžení, zábavu 
a relax najdete u některého ze čtyř bazénů dotvářejí-
cích přepychovou architekturu tohoto výjimečného 
místa. K dojmu prvotřídní dovolené přispívá i několik 
kavárniček, koktejl barů a  restaurací nabízejících ši-
roký výběr mezinárodní kuchyně a  různého občer-
stvení. Ve  fantastickém hotelovém areálu najdete 
i oázu krásy, zdraví a relaxu. Rozmazlovat se nechte 
ve  spa a  wellness centru, které má pro vás připra-
vený nespočet lákavých masáží, ošetření a  terapií. 
O bezchybné prázdninové chvíle a vaše splněná přá-
ní se neustále stará kvalifikovaný hotelový personál. 
Čas odpočinku si můžete zpestřit v  bowling centru 
nebo na  oslňující pláži, kde na  vás čekají různé ak-
tivity plné smíchu a dobrodružství. Děti jistě zlákají 
skluzavky v  bazénu či dětské hřiště. Fakt, že tento 
hotelový resort je skutečně jedinečný a mimořádný, 
potvrzuje i  jeho výborná poloha. Nachází se mezi 
Burgasem, nejvyhledávanějším střediskem Slunečné 
pobřeží a historií dýchajícím Nesebarem. Do zmíně-
ných letovisek se dostanete už za pár minut a máte 
tak skvělou možnost poznat i  okolí vaší destinace. 
Pokud během letních dnů toužíte po hýčkání svých 
smyslů, vydejte se do skutečného ráje, kterým Sun-
set Resort bezesporu je. 

Pomorie



6564
OBLÍBENÝ

HOTEL

BULHARSKO

• menší obchodní centrum (oddělení s ob-
lečením, sportovními potřebami, parfume-
rie, drogerie, suvenýry) • parkování u hotelu 
(zdarma) • možnost parkování v  podzemní 
garáži (za poplatek) 

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: široká písečná pláž s  pozvolným 
vstupem do moře, vhodným i pro méně od-
vážné plavce či neplavce a rodiny s dětmi, je 
jen pár metrů vzdálená od hotelového kom-
plexu • lehátka a slunečníky na pláži zdarma 
pro klienty ubytované v 5* části Sunset Re-
sort (za poplatek pro klienty ubytované v 4* 
části Sunset Family) 

Sport a  zábava: denní a  večerní hotelové 
animace pro děti i pro dospělé • dětský klub 
•  dětské hřiště • fitness centrum • bowling 
•  stolní tenis • biliard • spa a wellness • plá-
žový volejbal • široká škála adrenalinových 
vodních sportů na pláži (za poplatek)

all inclusive 24 hod. all inclusive 
servis - snídaně, pozdní 

snídaně, obědy a večeře podávané formou 
pestrých, bohatých švédských stolů včet-
ně nápojů • speciality místní i mezinárodní 
kuchyně • lehčí půlnoční občerstvení • bě-
hem dne jsou podávány místní alkoholické 
nápoje (různé likéry, anýzovka, gin, vodka, 
rum, whisky, brandy, bílé a  červené víno, 
pivo, koktejly, atd.), nealkoholické nápoje 
(4 druhy nealko nápojů, perlivá a neperlivá 
minerální voda, 3 druhy džusů) a teplé ná-
poje • tématický večer 2x do týdne • během 
dne jsou k  dispozici koláčky a  zmrzlina • 
plážové osušky, lehátka s podložkami a slu-
nečníky u  bazénů hotelového resortu 
zdarma • dětský klub • stolní tenis • vodní 
skluzavky • pro klienty z 5* části Sunset Re-
sort navíc plážový bar, lehátka a sluneční-
ky na pláži zdarma 

Ceník: str. 248

Pomorie

Sunset Family

Aquapark Sunset

tiptravel.cz/video

videoprezentace

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
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Poloha: v  klidnějším letovisku Elenite • cca 
10 km od rušného střediska Slunečné pobřeží 
s množstvím obchůdků, barů, restaurací a dis-
koték (pravidelné spojení autobusem) • přímo 
u pláže s jemným pískem a pozvolným vstu-
pem do moře 

Ubytování: hotelový komplex, nacházející se 
přímo u  pláže, se skládá ze 4 samostatných 
hotelových budov: Royal Park, Atrium Beach, 
Andalusia Beach a Royal Bay • stylově a poho-
dlně zařízené 2-lůžkové pokoje s možností 1 
nebo 2 přistýlek • klimatizace •  lednička • sa-
telitní TV • telefon •  fén • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou nebo vanou a WC) • bal-
kon nebo terasa s posezením

Vybavení hotelů: společné pro všechny ho-
telové budovy: vstupní hala s recepcí • restau-
race • lobby bar • pool bar • bazén (slunečníky 
a  lehátka u  bazénu zdarma) • v  areálu Royal 
Club Victoria je k dispozici všem klientům: bar 
na pláži (za poplatek) • tenisové kurty • mini-
golf • aquapark Atlantida • menší nákupní zóna 
• 2 à la carte restaurace • kavárna • Wi-Fi připo-
jení • dětské hřiště • bowling • noční klub • spa 
centrum • lékař • parkováni u hotelu (zdarma)

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: dlouhá hotelová písečná pláž promí-
chaná kamínky u vstupu • s pozvolným vstu-
pem do moře • lehátka a slunečníky (zdarma) 

Royal Club Victoria hotelový komplex 
Waterpark & Spa
od 8 552 Kč / 8 dní • od 13 992 Kč / 11 dní 

oficiální hodnocení: **** 
webová stránka: www.victoriagroup.bg 

Naše mínění: stylový hotelový komplex, nachá-
zející se v  rekreační oblasti Elenite, zajišťuje pro své 
hosty odpočinek i  zábavu. Nabízí široký rozsah slu-
žeb v  unikátní kombinaci křišťálově čistého moře 
a  impozantních hor. Souhra originální architektury 
a působivé elegance dodává tomuto resortu nádech 
jedinečnosti. Přátelský hotelový personál je připraven 
postarat se o  své hosty 24 hodin denně tak, aby jim 
během letních prázdninových dní vyplnil všechna 
přání. Ultra all inclusive program nezahrnuje jen ob-
čerstvení, ale i nápoje během celého dne a množství 
zábavních aktivit. V  rozlehlém areálu najdete kromě 
jedinečného aquaparku Atlantida s  množstvím sklu-
zavek a tobogánů i bazény pro dospělé a děti, vodní 
sporty, klub surfování, minigolfové hřiště a  tenisový 
kurt. Výjimečné chvíle bezpochyby zažijete v krásném 
wellness centru, které vám nabídne nespočet proce-
dur. Dokonalý odpočinek si můžete plnými doušky 
vychutnat na sluncem zalité pláži se zlatavým pískem. 
Pokud zatoužíte po ruchu a živé atmosféře skutečně 
velkého letního střediska, vydejte se do  nedalekého 
Slunečného pobřeží a  nechte se zlákat množstvím 
obchůdků, barů, restaurací a diskoték, kde se rozhod-
ně výborně zabavíte a  poznáte jedinečný bulharský 
temperament. A  pokud budete chtít zažít trochu ro-
mantiky v kombinaci s historií, určitě si nenechte ujít 
návštěvu starobylého městečka Nesebar, které patří 
k nejkrásnějším místům v Bulharsku. Můžete se projít 
po úzkých kamenných uličkách lemovaných dřevěný-
mi domky a nakoupit suvenýry pro své nejbližší, nebo 
ochutnat něco z tradiční bulharské kuchyně v některé 
z útulných restaurací. Nechte se zlákat touto neodola-
telnou nabídkou a dopřejte si dovolenou plnou odpo-
činku v překrásném a klidném prostředí, kde si přijdou 
na své malí i velcí. 

Elenite

pokoj Royal Park
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Sport a  zábava: hotelové animace • dětský 
klub • bowling • aquapark • minigolf • tenis • 
spa centrum • biliard •  vodní sporty na  pláži 
(za poplatek) 

ultra all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou švéd-

ských stolů včetně nápojů • možnost re-
zervace večeře ve  dvou à la carte 
restauracích (bulharská, evropská) • bě-
hem dne podávány místní alkoholické ná-
poje (koňak, vodka, likéry, víno  , pivo, kok-
tejly), nealkoholické nápoje a teplé nápoje, 
minerální voda • během dne hot dog a ko-
láčky • lehátka a  slunečníky u  bazénu 
a  na  pláži zdarma • dětský klub • dětské 

hřiště • neomezený vstup do  aquaparku 
Atlantida • hotelové animace

SUN & FUN klub neopakovatelné chvíle 
plné oddychu vám během 

prázdninových měsíců (červenec a srpen) 
zpříjemní hotelový animační tým, jehož 
součástí je i animátor naší CK. Zapojte se 
do  různých zajímavých soutěží, či her 
a pobavte se společně se svými kamarády. 
Pestré denní i večerní aktivity jedinečným 
způsobem obohatí váš prázdninový pro-
gram 

Ceník: str. 248 

Elenite

pokoj Atrium a Andalusia

tiptravel.cz/video

videoprezentace

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
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Poloha: v jižní části a na samotném začátku 
světoznámého a  vyhledávaného střediska 
Slunečné pobřeží • cca 200 m od  zlatavé 
sluncem zalité písečné pláže • nedaleko ruš-
ného centra této části letoviska s obchůdky, 
restauracemi, bary, diskotékami a  nočními 
kluby • v  bezprostřední blízkosti historické-
ho městečka Nesebar, snadno dostupného 
místním vláčkem nebo pěšky • nová část 
Nesebaru cca 500  m s možností výhodných 
nákupů, příjemného posezení v  kavárnič-
kách a  restauracích • autobusová zastávka 
s  pravidelným spojením s  ostatními částmi 
Slunečného pobřeží nedaleko hotelu • cca 
35 km od mezinárodního letiště v Burgasu 

Ubytování: moderní, zrekonstruované 
a vkusně zařízené 2-lůžkové hotelové pokoje 
s možností 1 - 2 přistýlek • rodinné pokoje se 
2 klasickými lůžky a možností až 3 přistýlek • 
klimatizace • telefon • satelitní TV • lednička, 
resp. minibar •  rychlovarná konvice • vlastní 
příslušenství (koupelna se sprchou nebo va-
nou, WC) • fén • balkon s posezením 

Vybavení hotelu: elegantní vstupní hala 
s  recepcí a  příjemným posezením • trezor 
(za poplatek) • směnárna • výtahy • Wi-Fi při-
pojení • internet • hlavní hotelová restaurace 
• a´la carte restaurace • lobby bar • koktejl 
bar • velký členitý bazén s pool barem, sklu-
zavkami, tobogány a  dalšími vodními atrak-

Kotva hotel  
Waterpark
od  6 632 Kč / 8 dní • od 9 912 Kč / 11 dní 

oficiální hodnocení: **** 
webová stránka: www.kotvahotel.com 

Naše mínění: letos jsme se rozhodli zařadit do naší na-
bídky tento výjimečný hotel, který si svými službami, vý-
bornou polohou a přátelským přístupem personálu získal 
už nejednoho z turistů. Hotel Kotva je unikátní originálním 
vybavením areálu, jehož neodmyslitelnou součástí je fan-
tastický miniaquapark s  různými vodními atrakcemi, ná-
paditá pirátská loď a skluzavky. Najdete ho na jihu životem 
pulzujícího střediska Slunečné pobřeží, přičemž je vzdálen 
jen 15 minut chůze od  historického, mýty opředeného 
městečka Nesebar. Tento kompletně zrekonstruovaný ho-
tel s útulnými pokoji, moderně a vkusně zařízeným interié-
rem je vyhledáván zejména rodinami s dětmi. K přívlastku 
rodinný jistě přispívá i ochotný personál a zejména již zmí-
něný miniaquapark, kde se s vašimi ratolestmi do sytosti 
vydovádíte a zabavíte. Pokud zatoužíte po ruchu skutečně 
velkého letoviska, zajeďte si autobusem do centra Sluneč-
ného pobřeží a ponořte se do víru zábavy.

Slunečné pobřeží

rodinný pokoj
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cemi pro malé i  velké návštěvníky, který je 
součástí hotelového miniaquaparku ve stylu 
„piráti z Karibiku“ • velký bazén vyhrazený pro 
plavce • dětský bazén •  lehátka a slunečníky 
u bazénů zdarma • sauna • kadeřnictví • lékař • 
obchody • masáže • fitness centrum • hotelo-
vé parkoviště (za poplatek)

Stravování: snídaně podávané formou švéd-
ských stolů •  možnost připlatit si all inclusive

Pláže: cca 200 metrů od široké písečné pláže 
vhodné i pro neplavce a rodiny s dětmi • slu-
nečníky a lehátka (za poplatek) • široký výběr 
plážových a vodních sportů a atrakcí (za po-
platek) • stylové plážové bary 

Sport a zábava: fitness • biliard • stolní tenis 
• masáže • bowling klub v blízkosti hotelu 

all inclusive snídaně, obědy a večeře 
podávané formou boha-

tých švédských stolů • pozdní snídaně • stu-
dený bufet • během dne ve vybraných ho-
dinách sendviče, koláčky, zmrzlina • místní 
alkoholické a nealkoholické nápoje • teplé 
nápoje • dětské diskotéky • mezinárodní 
hotelové animace

Ceník: str. 246

Slunečné pobřeží

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
tiptravel.cz/video

videoprezentace
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OBLÍBENÝ

HOTEL
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Poloha: příjemný hotel Dunav najdete 
ve  známém a  vyhledávaném letovisku Slu-
nečné pobřeží • je situován v  širším centru 
střediska, v  blízkosti živé obchodní prome-
nády s  množstvím zajímavých obchůdků, 
restaurací, barů a  letních prázdninových 
atrakcí, které jsou určeny pro malé i  velké • 
přibližně 3 km od historického městečka Ne-
ssebar, které je zapsáno na seznamu kultur-
ního dědictví UNESCO • pravidelné spojení 
mezi letoviskem Slunečné pobřeží a  měs-
tečkem Nesebar je zajištěno místní autobu-
sovou dopravou nebo turistickým vláčkem 
• hotel je vzdálen přibližně 250 m od  široké 
písečné pláže s pozvolným vstupem  

Ubytování: příjemně a  moderně zrekon-
struované 2-lůžkové pokoje s  možností 
umístění 1 - 2 přistýlek • klimatizace • telefon 
• satelitní TV • lednička • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou, WC) • fén • balkon 
s posezením 

Vybavení hotelu: elegantní, prostorná 
vstupní hala s recepcí a možností venkovní-
ho i vnitřního posezení • příjemně působící 
lobby bar s nabídkou alkoholických i neal-
koholických nápojů • trezory (na  recepci 
za  poplatek) • směnárna • Wi-Fi připojení • 
4 výtahy z  toho 1 panoramatický • hlavní 
restaurace s  venkovní terasou a  poseze-
ním • venkovní bazén s  oddělenou částí 
pro nejmenší hotelové návštěvníky • terasa 
na  slunění obklopující bazén, na  níž jsou 
umístěny lehátka a  slunečníky (zdarma) • 
bar u bazénu nabízející zmrzlinu a osvěžu-
jící nápoje během celého dne • zahradní 
restaurace, kde se můžete  v  odpoledních 
hodinách pohostit lehkým občerstvením 
a nápoji • překrásná upravená a udržovaná 
hotelová zahrada plná zeleně • dětské hřiště 
pro nejmenší návštevníky situováno v hote-
lové zahradě • hotelové parkoviště 

Stravování: formou all inclusive 

Dunav hotel

od 9 272 Kč / 8 dní • od 13 192 Kč / 11 dní 

oficiální hodnocení: **** 
webová stránka: www.hotel-dunav.com 

Naše mínění: hotel Dunav s  vynikající atmosférou 
se stal mimořádně oblíbený a  velice vyhledávaný. 
Moderne zrekonstruovaný interiér hotelu, elegant-
ně zařízené pokoje, vynikající strava, kvalitní služby 
all inclusive, ochotný a  vstřícný personál, či krásná 
udržovaná zahrada s bazénem a slunečnou terasou, 
to jsou jen některé z  předností tohoto příjemného 
prázdninového místa vhodného i pro náročnější kli-
enty všech věkových kategorií. Na své si přijdou i  ti 
hoteloví hosté, pro které se letní dovolená spojuje 
s  aktivnějším využitím volného času. Hotel Dunav 
je situován v  širším, živém centru stále vyhledá-
vanějšího letoviska Slunečné pobřeží, v  dostupné 
vzdálenosti od nádherné písečné zlatavé pláže omý-
vané průzračně čistým mořem. V blízkosti hotelu se 
nachází i  životem pulsující obchodní zóna, přímo 
stvořená na  podvečerní procházky, během kterých 
můžete objevovat stylové restaurace nabízející 
místní i  mezinárodní speciality, různé prázdninové 
atrakce i malé obchůdky, kde určitě najdete zajímavý 
suvenýr, kterým rozhodně potěšíte nejen sebe, ale 
i  svého blízkého. Bary a  diskotéky vás budou lákat 
nejnovějšími chytlavými letními melodiemi, při kte-
rých protančíte celou noc. Svou letošní dovolenou 
v Bulharsku si můžete zpestřit i výběrem z naší širo-
ké nabídky fakultativních výletů, které vám přiblíží 
a  pomohou lépe poznat tuto zajímavou zemi. Jsme 
přesvědčeni, že dovolená strávená v  přátelské at-
mosféře all inclusive hotelu Dunav je i v této sezóně 
ideální kombinací relaxace, pohodlí a zábavy. Velmi 
příjemný a milý personál je dalším vysoce pozitivním 
atributem, proč si za  místo svého letošního letního 
prázdninového pobytu vybrat právě tento hotel. 

Slunečné pobřeží
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ATRAKTIVNÍ

OKOLÍ

BULHARSKO

Pláže: tento vyhledávaný hotel se nachází 
přibližně 5 minut chůze od  široké písečné 
pláže s pozvolným vstupem do moře vhod-
ným i pro rodiny s malými dětmi i pro neplav-
ce • zdejší pláž byla oceněna Modrou vlajkou 
EU za čistotu moře, pláže  a okolí • slunečníky 
a lehátka na pláži (za poplatek) • pláž lemuje 
široká promenáda s bary, restauracemi, cuk-
rárnami, s obchůdky se suvenýry a s nejrůz-
nějšími prázdninovými atrakcemi pro děti 
i dospělé 

Sport a  zábava: stolní tenis • fitness cen-
trum • nabídka masáží • biliard • středisko 
Slunečné pobřeží nabízí pestrou a atraktiv-
ní nabídku vodních sportů, které můžete 
vyzkoušet na nedaleké pláži: plážový volej-
bal • plážový fotbal • motorové vodní spor-
ty: parasailing, paragliding, vodní skútry, 
vodní banán a  kola, které za  sebou táhne 
motorový člun (za  poplatek) • šlapadla 
(za poplatek) • pronájem motorového člu-
nu (za poplatek)

all inclusive snídaně, obědy 
a  večeře jsou serví-

rovány formou chutných a  bohatých 
švédských stolů v  hotelové restauraci 
s terasou, včetně místních alkoholických 
a  nealkoholických nápojů • během obě-
dů a  večeří jsou podávány jídla místní 
bulharské i mezinárodní kuchyně • alko-
holické nápoje zahrnují: gin, whisky, 
mastiku, koňak, vodku, různé likéry, bílé 
a  červené víno, pivo • nealkoholické ná-
poje zahrnují: colu, Mirindu, 7UP, vodu 
a  teplé nápoje (káva, čaj, mléko, kakao) 
• v baru u bazénu se během dne podává 
zmrzlina, koláčky, alkoholické a  nealko-
holické nápoje • v snack baru je v odpo-
ledních hodinách servírováno lehké ob-
čerstvení: pizza, špagety a  také alko 
a  nealko nápoje • slunečníky, lehátka 
a matrace u bazénu 

Ceník: str. 248

Slunečné pobřeží

tiptravel.cz/video

videoprezentace

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
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Poloha: tento resort najdete v centru živého 
střediska Slunečné pobřeží • přímo u písečné 
pláže • před hotelem je dlouhá plážová pro-
menáda, kterou lemují obchůdky se suvenýry

Ubytování: Chaika Resort: Chaika Arcadia 
a  Chaika Beach: 2-lůžkové hotelové pokoje 
s  možností 1 nebo 2 přistýlek • klimatizace • 
telefon • TV/SAT • lednička • vlastní příslušen-
ství (koupelna se sprchou, resp. vanou a WC) 
• fén • trezor (za poplatek) • balkon nebo tera-
sa s posezením • pokoje s výhledem na moře 
v části Chaika Beach za příplatek

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí • 2 
restaurace • lobby bar • pool bar • Irish bar • 
Mystic club (s  hudbou profesionálních DJ) • 
dva venkovní bazény s oddělenými dětskými 
částmi • menší krytý bazén • spa centrum • Wi-
-Fi na recepci • hotelové obchůdky • směnárna 
• parkoviště (za poplatek)

Stravování: snídaně servírovaná formou 
švédskych stolů • možnost doobjednání polo-
penze a all inclusive

Pláže: s pozvolným vstupem do moře • slu-
nečníky a lehátka (za poplatek) • vodní sporty 
a atrakce (za poplatek)

Sport a zábava: wellness a spa centrum • in-
ternetový koutek • hotelové denní animace • 
v blízkosti množství barů a diskoték

all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře podávané for-

mou švédských stolů včetně nápojů • lehké 
občerstvení podávané během dne - zmrzli-
na, káva, čaj, koláčky • během celého dne 
místní alkoholické a nealkoholické nápoje • 
slunečníky a lehátka u bazénů zdarma • je-
den volný vstup do aquaparku hotelového 
komplexu Royal Club Victoria v Elenite s to-
bogány a skluzavkami

Ceník: str. 245

Chaika Beach Resort hotel. komplex  
Wellness & Spa
od 5 992 Kč / 8 dní • od 9 352 Kč / 11 dní 

oficiální hodnocení: **** 
webová stránka: www.victoriagroup.bg 

Naše mínění: výtečne situaovaný hotelový resort, sklá-
dající se z Chaika Resort (Chaika Beach a Chaika Arcadia) 
a hotelu Chaika Metropol, se nachází v centru prestižní-
ho Slunečného pobřeží, přímo u pláže, kterou od hotelu 
dělí jen malebná promenáda s obchůdky. Vkusně a ele-
gantně zařízené hotelové pokoje vám nabídnou výhled 
na malebný záliv. Pokud jste příznivci wellness, nemůže-
te si nechat ujít příležitost vyzkoušet například tradiční 
thajské procedury, jacuzzi nebo turecké lázně. Přijměte 
naše pozvání na nezapomenutelnou dovolenou.

Slunečné pobřeží

tiptravel.cz/video

videoprezentace
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DOVOLENÁ
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Poloha: v pěší dostupnosti od centra hýří-
cího bohatým nočním životem - obchůdky, 
kavárny, diskotéky • pravidelné autobusové 
spojení s okolními městy např. historický 
Nesebar • 50 m od čisté pláže s pozvolným 
vstupem do moře

Ubytování: prostorně a stylově zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky • kli-
matizace • telefon • TV/SAT • lednička • vlast-
ní příslušenství (koupelna se sprchou,  resp. 
vanou a WC) • balkon s posezením

Vybavení hotelu:  recepce • směnárna • 
trezor (za poplatek) • restaurace • bar • inter-
netový koutek s Wi-Fi (za poplatek) • bazén s 
oddělenou dětskou částí • zahrada u bazénu 
s barem a posezením • biliard • kadeřnictví • 
fitness • sauna

Stravování: formou all inclusive

Pláže: pečlivě udržovaná písečná pláž s 
pozvolným vstupem do moře • lehátka a 

slunečníky (za poplatek) • v blízkosti pláže 
malebná promenáda s obchody a dalšími 
možnostmi vyžití • široká nabídka vodních 
a sportovních aktivit přímo na pláži, napří-
klad: parasailing, vodní lyže, jízda za člunem 
na vodním banánu, nabídka masáží (za po-
platek)

Sport a zábava: kulečník • sauna • masáže 
• fitness • v centru tohoto živého letoviska 
naleznete obchůdky, restaurace, noční bary, 
diskotéky • návštěva historického Nesebaru

all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře podávané formou 

švédských stolů • místní alkoholické a ne-
alkoholické nápoje včetně piva a vína • 
lehké občerstvení během dne - snacky, 
sendviče, zmrzlina, pizza, káva, čaj • lehát-
ka a slunečníky u bazénu • stolní tenis • 
fitness

Ceník: str. 247

Regina 
hotel

od 7 752 Kč/8 dní • od 11 192 Kč/11 dní

oficiální hodnocení:  ***
webová stránka: www.hotelregina.bg 

Naše mínění: naše nabídka se tuto sezónu rozrostla o 
dalšího nováčka. Je jím hotel Regina. Tento 3* hotýlek 
bude to pravé zejména pro středně náročnou klientelu, 
která vyhledává dobré služby za dobrou cenu a pre-
feruje polohu v blízkosti moře. Překrásná, široká pláž 
zlatavé barvy, vlastní udržovaná květinová zahrada s 
posezením, prostorný bazén s oddělenou dětskou částí 
a pool barem, kvalitní all inclusive služby či fitness cen-
trum a spa jsou jen částí všeho, co vás zde čeká. Hotel je 
veden spíše rodinně. Nákupní promenáda poskytující 
množství příležitostí pro bujarou zábavu, ale i odpoči-
nek a relax je vám také k dispozici v bezprostřední blíz-
kosti a to dělá z Reginy lákavou volbu.

Slunečné pobřeží 
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BULHARSKO Slunečné pobřeží

Perla hotel

od 8 312 Kč/8 dní • od 12 072 Kč/11 dní

oficiální hodnocení: ***
webová stránka: www.ehotels-bg.com

Naše mínění: letos jsme si připravili pro vás no-
vinku v  podobě stylového hotelu Perla. Nachází se 
v  severní části populárního letoviska Slunečné po-
břeží, se spoustou obchůdků a  restaurací v  okolí. 
Zaujme vás svou architektonickou stavbou, ke které 
patří venkovní bazén, kde máte dostatek prosto-
ru na  pravý relax. Zpříjemnit volné chvíle si může-
te i  procházkami po  centru Slunečného pobřeží, 
kde najdete rušné dynamické uličky i  romantická 
zákoutí. Ti, kteří touží po  troše historie a  kvalitně 
stráveném čase, mají možnost zajít do  nedalekého 
městečka Nesebar, které je na  seznamu kulturních 
památek UNESCO.

Poloha: 300 metrů od  samotného centra 
letoviska, v  severní části Slunečného pobře-
ží, kde naleznete množství zábavních atrak-
cí • hotel se nachází 250 m od pláže • 38 km 
od města Burgas • městečko Nesebar dostup-
né pravidelným autobusovým spojením

Ubytování: 2-lůžkové vkusně zařízené pro-
storné pokoje s možností 1-2 přistýlek • ubyto-
vání v apartmánech: oddělená ložnice s mož-
ností 2 přistýlek, kuchyňský kout • klimatizace 
• TV/SAT • telefon • minibar • vlastní příslušen-
ství (koupelna se sprchou, resp. vanou, WC) • 
fén • sušák na prádlo • balkon s posezením

Vybavení hotelu: prostorná vstupní hala 
s  recepcí a směnárnou • trezor (za poplatek) 
• hotelová restaurace • lobby bar • venkovní 
bazén s  oddělenou částí pro děti • lehátka 
a slunečníky u bazénu (zdarma) • dětský ko-
utek • Wi-Fi ve  společných prostorách (zdar-
ma) • internetový koutek • šipky • parkoviště 
(za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: dlouhá písečná pláž s pozvolným vstu-
pem do moře, vhodná pro malé děti • lehátka 
a slunečníky (za poplatek) • velký výběr vod-
ních a sportovních atrakcí

Sport a  zábava: hotelové animace • menší 
fitness centrum • kulečník • herna • šipky • ša-
chy • aqua aerobic • v blízkosti hotelu diskoté-
ky • kluby • bary • adrenalinové prázdninové 
atrakce pro malé i velké • aquapark

all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře podávané formou 

pestrých švédských stolů • místní alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje • lehké občerst-
vení během dne - snacky, káva, čaj, koláčky 
• bulharský tradiční večer 1x týdně • lehátka 
a slunečníky u bazénu 

Ceník: str. 247
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Park Hotel Continental 
hotel  

od  5 832 Kč/8 dní • od 8 792 Kč/11 dní 

oficiální hodnocení: ** / *** 
webová stránka: www.parkhotelcontinental.com 

Naše mínění: nedaleko centra nejznámějšího bulharské-
ho letoviska Slunečného pobřeží, uprostřed zeleného píni-
ového parku s velkým bazénem, kde své místo mají i ti nej-
mladší návštěvníci, se nachází hotel s příznačným názvem 
“Park Hotel Continental“. Vkusné 2* a 3* pokoje, restaurace 
s  letní terasou a výhledem na bazén nabízející vynikající 
jídla bulharské i  mezinárodní kuchyně, příjemný perso-
nál, to všechno jsou aspekty k prožití skutečně jedinečné 
dovolené. Pokud zatoužíte po  víru zábavy, nasedněte 
na prázdninový vláček, který Vás doveze do centra Sluneč-
ného pobřeží plného ruchu, smíchu a veselé zábavy nejen 
v době horkých slunečných dní, ale i letních nocí. Ideální 
poloha hotelu vám zaručí blízkost všech atraktivních míst.

Poloha: v  živé časti střediska Slunečného 
pobřeží s obchůdky, restauracemi, bary a  ji-
nými prázdninovými atrakcemi • autobusové 
spojení s Nesebarem • turistický vláček 

Ubytování: nabízíme 2 typy pokojů: v  2* 
části Continental 2- lůžkové s  možností 1 
přistýlky • starší jednoduchý nábytek • vlastní 
příslušenství (koupelna se sprchou a  WC) • 
v  3* části zrekonstruované 2-lůžkové poko-
je s  možností 1 přistýlky • klimatizace • SAT 
TV • telefon • lednička, resp. minibar • vlastní 
příslušenství (koupelna se sprchou a  WC) • 
balkon 

Vybavení hotelu: vstupní hala s posezením 
• trezory na  recepci (za  poplatek) • směnár-
na • Wi-Fi připojení na recepci (za poplatek) • 
hlavní restaurace s venkovní terasou • 2* část 
s vlastní restaurací určenou pouze pro podá-
vání snídaní (platí pro klienty ubytované v 2* 
části, obědy a večeře jsou podávány ve spo-
lečné hlavní restauraci) • lobby bar • pool bar • 

prostorný bazén s oddělenou dětskou částí • 
slunečníky a lehátka u bazénu (zdarma) • dět-
ské hřiště • hotelové parkoviště (za poplatek) 

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: cca 200  m od  písečné pláže • široká 
nabídka plážových a vodních sportů (za po-
platek) 

Sport a zábava: tenis • fotbal • biliard • masá-
že • v okolí hotelu množství zábavních mož-
ností a různé adrenalinové atrakce 

all inclusive snídaně, obědy a  večeře 
podávané formou pest-

rých a  chutných švédských stolů •   lehké 
občerstvení podávané během dne - pizza, 
káva, čaj, lokální alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje podávané v baru blízko bazénu • 
dětské hřiště • stolní tenis 

Ceník: str. 245

/

pokoj **

pokoj ***

tiptravel.cz/video

videoprezentace



7776
RODINNÁ

DOVOLENÁ
ATRAKTIVNÍ

OKOLÍ
PŘÍMO

NA PLÁŽI

BULHARSKO

Sea Breeze hotel

od 4 472 Kč/8 dní • od 7 352 Kč /11 dní

oficiální hodnocení: ***
webová stránka: www.seabreeze.bg

Naše mínění: hotel ležící v  srdci populárního letoviska 
Slunečné pobřeží, pár kroků od  zlatavé prostorné pláže, 
kterou lemují průzračné vlny Černého moře. S dech berou-
cím pohledem na moře, který nabízí většina pokojů, zaži-
jete pocit vytoužené dovolené. Pokud toužíte být strhnutí 
do víru noční zábavy, tak právě hotel Sea Breeze je pouze 
na skok od bohaté nabídky večerního života, jaký umí na-
bídnout jen Slunečné pobřeží. Příjemný relax vám dopřeje 
hotelový bazén, kde můžete načerpat nové síly a energii 
nebo si můžete posedět v příjemném denním baru na te-
rase. Pokud máte chuť na romantické procházky, doporu-
čujeme toulky uličkami starobylým městem Nesebar, které 
je zapsáno v kulturním dědictví UNESCO.

Poloha: hotel najdete na  pláži, kterou 
dělí pěší promenáda • samotné centrum 
dosáhnete po  10 min chůze, kde najdete 
množství obchodů, butiků a  obchůdků se 
suvenýry • chutné místní i mezinárodní re-
staurace, které budou lahodit vaším chuťo-
vým buňkám • kavárny, bary, trhy • starobylé 
městečko Nesebar spojené pravidelnou au-
tobusovou linkou

Ubytování: příjemně a  moderně zařízené 
klimatizované 2-lůžkové pokoje s  možnos-
tí 1 přistýlky • vlastní příslušenství (sprcha, 
resp. vana, WC) • fén • TV-SAT • minibar • bal-
kon s posezením

Vybavení hotelu: při vstupu do hotelu vás 
přivítá moderní vstupní hala s recepcí a po-
sezením • směnárna • trezor (za poplatek) • 
restaurace • denní bar na terase • Wi-Fi při-
pojení v hotelovém lobby (zdarma) • bazén 
s  oddělenou částí pro děti • lehátka a  slu-
nečníky u bazénu (zdarma) • nákupní pasáž 

se suvenýry • kadeřnický a kosmetický salón 
• relaxačně - lázeňské centrum • posilovna • 
parkoviště pro individuální klienty

Stravování: snídaně podávané formou 
chutných švédských stolů

Pláže: dlouhá a široká prostorná pláž s po-
zvolným vstupem do  moře, vhodná pro 
malé děti a neplavce • lehátka a slunečníky 
(za poplatek) • s množstvím atrakcí

Sport a  zábava: v  blízkosti hotelu najde-
te sportovní i  zábavní aktivity • kolotoče • 
aquapark • v centru najdete bohatou škálu 
kulturního a společenského vyžití • minigolf, 
diskotéky, bary • široká nabídka vodních 
sportů a atrakcí (za poplatek)

Ceník: str. 245
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Condor hotel

od 4 792 Kč / 8 dní • od 7 672 Kč / 11 dní 

oficiální hodnocení: *** 
webová stránka: www.hotelcondorbg.com

Naše mínění: v  oblíbeném a  vyhledávaném středis-
ku Slunečné pobřeží, v  blízkosti překrásné písečné 
pláže a  plážové promenády, se nachází sympatický 
hotel Condor. Zasloužené chvíle odpočinku si můžete 
vychutnávat na  slunné terase u  bazénu, kde najdete 
i pool bar. Písečnou pláž s pozvolným vstupem do moře 
ocení zejména rodiny s dětmi i neplavci. Hotel Condor 
je ideálním místem trávení příjemných prázdninových 
dní v oáze situované dále od pulzujícího a rušného cen-
tra. Vkusně zařízené pokoje, výborná strava a příjemný 
personál v  kombinaci s  více než atraktivní cenou vás 
určitě přesvědčí o tom, že jste si svůj letošní letní pobyt 
v hotelu Condor vybrali správně.

Poloha: ve známém letovisku Slunečné po-
břeží • přímo u  písečné pláže, vzdálené jen 
pár kroků od hotelu 

Ubytování: příjemně zařízené 2-lůžkové po-
koje s  možností 1 přistýlky • většina pokojů 
s úžasným výhledem na moře • telefon • led-
nička, resp. minibar •  klimatizace • kabelová 
TV • vlastní příslušenství (koupelna se spr-
chou a WC) • balkon s   posezením 

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí 
a posezením • lobby bar • internet (za popla-
tek) • směnárna • bankomat • výtah • hlavní 
restaurace • supermarket • venkovní bazén 
s  terasami na  slunění (lehátka a  slunečníky 

zdarma) • bar u bazénu • oddělená část ba-
zénu určená pro děti • fitness • kadeřnictví • 
tetovací studio • salón krásy • půjčovna kol • 
hotelové parkoviště 

Stravování: snídaně formou švédských stolů 
• možnost dokoupení večeří 

Pláže: přímo u širší písečné pláže s pozvol-
ným vstupem do moře • lehátka a slunečníky 
(za poplatek) 

Sport a zábava: minigolfové hřiště sousedí-
cí s areálem hotelu • nabídka masáží (za po-
platek)

Ceník: str. 245
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Azurro hotel

od 6 952 Kč / 8 dní • od 10 712 Kč / 11 dní

oficiální hodnocení: ***

Naše mínění: v oblíbeném středisku Slunečné pobřeží 
máme pro vás připravenou další skvělou nabídku - ho-
tel Azurro. V tomto mimořádně příjemném hotelu na-
cházejícím se v blízkosti pláže si můžete lenošení zpes-
třit různými letními atrakcemi nebo se jen tak oddávat 
slunečným paprskům u hotelového bazénu. Nedaleké 
centrum letoviska s  bary, diskotékami, restauracemi 
a  obchůdky se zase postará o  večerní zážitky. Pokud 
se chcete kromě zábavy dozvědět něco i o balkánské 
kultuře a historii, nezapomeňte navštívit nedaleký sta-
robylý Nesebar a vychutnat si jeho jediněčnou atmo-
sferu úzkych uliček s množstvím obchůdků, restaurací 
a barů. Dopravit se tam můžete místní dopravou, taxí-
kem, prázdninovým vláčkem nebo koňským povozem.

Poloha: nedaleko vyhledávaného cent-
ra oblíbeného letoviska Slunečné pobřeží 
• v rušnější části střediska s obchůdky, restau-
racemi, bary, diskotékami a  dalšími prázd-
ninovými atrakcemi pro děti i dospělé • cca 
200 m  od  překrásné písečné pláže • auto-
busové spojení s  ostatními částmi střediska 
i s historickým městečkem Nesebar 

Ubytování: útulně zařízené 2-lůžkové poko-
je s možností 1 přistýlky • klimatizace • satelit-
ní TV • minibar • telefon • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou nebo vanou, WC) • fén 
• balkon

Vybavení hotelu: příjemná vstupní hala 
s  recepcí, stylovým posezením a  televizní 
místností • směnárna • Wi-Fi připojení • trezo-
ry na  recepci (za  poplatek) •  lobby bar •  re-
staurace na  poschodí •  bazén s  oddělenou 
částí pro děti • bar u bazénu • terasa na slu-
nění s lehátky a slunečníky (zdarma) • masáže 
• fitness (zdarma) • kadeřnictví

Stravování: formou all inclusive

Pláže: krásná písečná pláž s pozvolným vstu-
pem do moře vhodná i pro neplavce a rodiny 
s malými dětmi • lehátka a slunečníky (za po-
platek) 

Sport a zábava: internetový koutek • masá-
že • různé druhy plážových a vodních sportů 
(za poplatek)

all inclusive snídaně, obědy a  večeře 
jsou podávány formou 

chutných švédských stolů v  hotelové re-
stauraci • během obědů je možnost občer-
stvit se formou rychlého občerstvení v bar-
becue restauraci u  bazénu • místní 
alkoholické a nealkoholické nápoje v prů-
běhu dne • v barbecue restauraci je v od-
poledních hodinách servírováno lehké ob-
čerstvení a  nápoje •  lehátka a  slunečníky 
u bazénu • fitness

Ceník: str. 246
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Sredec hotel

od 4 472 Kč / 8 dní • od  7 032 Kč / 11 dní 

oficiální hodnocení: *** 

Naše mínění: tento velice oblíbený hotel s výbornou 
polohou blízko centra letoviska je určen pro středně 
náročné zákazníky, kteří určitě ocení živou letní prázd-
ninovou atmosféru s  překrásnou širokou písečnou 
pláží. Zmínit je třeba i milý personál a prostorný bazén 
s dětskou částí umístěný do upravené hotelové zahra-
dy plné zeleně. Hotel poskytuje ubytování v pokojích 
zařízených v  moderním stylu převážně s  výhledem 
na  bazén. Chloubou hotelu jsou bohaté snídaně po-
dávané v  restauraci s  příjemnou atmosférou, kterou 
navštěvují nejen hoteloví hosté, ale i klienti z okolních 
hotelů. Dobrou polohu, kvalitní služby a  ubytování 
spolu s  nádherným bazénem ocení všechny věkové 
kategorie klientů.

Poloha: v  širším centru oblíbeného a  živé-
ho letoviska Slunečné pobřeží • v  živé části 
střediska s  obchůdky, restauracemi, bary, 
diskotékami a  dalšími letními atrakcemi pro 
děti i dospělé • cca 200  m od překrásné udr-
žované písečné pláže • ze střediska Sluneč-
né pobřeží je autobusem nebo turistickým 
vláčkem zajištěno pravidelné spojení s histo-
rickým městečkem Nesebar. 

Ubytování: moderně a  útulně zařízené 
2-lůžkové pokoje s  možností 1 přistýlky • 
klimatizace • TV • lednička, resp. minibar • te-
lefon • vlastní příslušenství (koupelna se spr-
chou a WC) • balkon s   posezením 

Vybavení hotelu: prostorná vstupní hala 
s recepcí a příjemným posezením • směnár-
na • úschovna zavazadel • trezory na recepci 
(za poplatek) • lobby bar • kosmetika • kadeř-
nictví • stylová restaurace s venkovní terasou, 
příjemným posezením a  živou hudbou, na-
bízející chutnou bulharskou i  mezinárodní 

kuchyni •  rozlehlý bazén s  oddělenou částí 
pro neplavce a děti • bar u bazénu • sluneční 
terasa s lehátky a slunečníky (zdarma) • pěkná 
udržovaná hotelová zahrada 

Stravování: snídaně formou švédských stolů 

Pláže: Modrou vlajkou EU oceněná čistá 
široká a  dlouhá písečná pláž s  pozvolným 
vstupem do  moře • lehátka a  slunečníky 
(za  poplatek) • na  pláži množství restaurací 
nabízejících občerstvení za  výhodné ceny •   
stylové plážové bary 

Sport a  zábava: internetový koutek • ma-
sáže • různá sportoviště přímo v  letovisku: 
tenisové kurty, plážový volejbal, aquaparky, 
minigolf, půjčovna kol • vodní sporty na pláži: 
parasailing, vodní lyže, jízda za člunem na ba-
nánu (za poplatek) 

Ceník: str. 245
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Poloha: v  jižní části a  na  začátku letoviska 
Slunečné pobřeží • cca 500  m od nákupních 
a zábavních možností • s centrem Slunečné-
ho pobřeží a s historickým městem Nesebar 
je zabezpečeno pravidelné spojení autobu-
sem nebo turistickým vláčkem • hotel leží cca 
10 minut pěší chůze od vyhledávané široké 
písečné pláže

Ubytování: příjemně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 - 2 přistýlek • moderní 
nábytek •  klimatizace •  TV •  lednice •  vlastní 
příslušenství (koupelna se sprchou a  WC) 
• balkon 

Vybavení hotelu: recepce se směnárnou 
• trezory na recepci (za poplatek) • posezení 
s  TV •  Wi-Fi (za  poplatek) •  hotelová restau-
race i s venkovním posezením • hotelový bar 
• bazén s oddělenou částí pro děti •  lehátka 
a slunečníky u bazénu (zdarma) • menší dět-
ské hřiště situované v zahrádce

Stravování: snídaně formou švédských stolů

Pláže: prostorná a dlouhá písečná pláž s po-
zvolným vstupem do  moře vhodným i  pro 
rodiny s dětmi a neplavce • lehátka a sluneč-
níky na  pláži (za  poplatek) • pestrá paleta 
zábavních možností, vodních sportů a atrak-
cí na  pláži • občerstvení, plážové bary a  re-
staurace nabízející bulharskou a mezinárodní 
kuchyni 

Sport a zábava: široký výběr vodních spor-
tů na  pláži (za  poplatek) •  velké množství 
různých sportovišť a atrakcí přímo v letovisku 
Slunečné pobřeží •  malé dětské hřiště situ-
ované v  hotelovém areálu •  pestrá nabídka 
denního i večerního vyžití v centru letoviska • 
možnost výběru z širokého množství zajíma-
vých fakultativních výletů

Ceník: str. 243

Atos hotel

od 3 512 Kč / 8 dní • od  5 752 Kč / 11 dní

oficiální hodnocení: ***
webová stránka: www.hotelatos.com 

Naše mínění: oblíbený a  útulný rodinný hotel Atos 
splňuje požadavky středně náročných klientů. Díky 
klidnější poloze, kvalitním službám, moderně a útulně 
zařízeným pokojům, a  to všechno v  kombinaci s  vý-
hodnou cenou a příjemnou rodinnou atmosférou, ho 
zařazujeme k hotelům vhodným pro páry i pro rodi-
ny s dětmi. Klienti kromě písečné pláže s pozvolným 
vstupem do  moře určitě ocení i  atraktivní blízkost 
vodního parku v nedalekém hotelu Kotva. Své prázd-
ninové chvíle si navíc můžete zpestřit i absolvováním 
některého z  fakultativních výletů, které vám kromě 
odpočinku umožní poznat krásy Bulharska.

Slunečné pobřeží
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Sunny Day 
hotel

od 4 312 Kč / 8 dní • od 6 872Kč / 11 dní 

oficiální hodnocení: ***

Naše mínění: tento příjemný hotel s  pečlivě udržovanou 
zahradou, ukrytý v novější části oblíbeného letoviska Sluneč-
ného pobřeží, nedaleko široké písečné pláže a zábavního cen-
tra, je již dostatečně prověřený spokojeností našich klientů. 
Překvapí vás zejména množstvím služeb, vybaveností a vstříc-
ným personálem. Doporučujeme všem věkovým kategoriím.

Poloha: v  severní části vyhledávaného 
střediska Slunečné pobřeží • cca 200 m 
od písečné pláže • nedaleko od rušného 
centra této části letoviska s obchůdky, re-
stauracemi, bary, diskotékami a  nočními 
kluby • přibližně 2,5 km od centra Sluneč-
ného pobřeží

Ubytování: účelně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s  možností 1 - 2 přistýlek • indi-
viduální klimatizace • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou a WC) • TV • telefon 
• lednička • balkon s posezením • většina 
pokojů je orientována na bazén

Vybavení hotelu: recepce se směnár-
nou • trezor (za  poplatek) • restaurace 
• bazén s  oddělenou částí pro děti a  se 
slunečníky a  lehátky (zdarma) • pool bar 
• dětské hřiště • skluzavky • internetový 
koutek 

Stravování: snídaně formou švédských 
stolů

Pláže: písečné pláže se zlatavým pískem 
a pozvolným vstupem do moře • sluneč-
níky a lehátka (za poplatek) • podél pláže 
nákupní promenáda s obchůdky, restau-
racemi, bary a občerstvením • široká na-
bídka různých druhů masáží

Sport a zábava: stolní tenis (za poplatek) 
• biliard (za poplatek) • půjčovna aut a kol 
• velké možnosti zábavních aktivit v  le-
tovisku a na pláži: pestrá paleta vodních 
sportů jako například vodní lyže, parasai-
ling, jízda za motorovým člunem, půjčov-
na kajaků a windsurfingu (za poplatek) • 
restaurace, kavárničky, noční kluby a dis-
kotéky nacházející se v okolí hotelu

Ceník: str. 244

Efir 
apartmány

od 4 312 Kč / 8 dní • od 6 872 Kč / 11 dní 

oficiální hodnocení: ***

Naše mínění: apartmány EFIR jsou jako stvořené pro chvíle 
oddechu vícečlenných rodin, nebo skupin přátel. Blízká do-
stupnost živého centra Slunečného pobřeží, na skok od pí-
sečné pláže, kde se můžete do sytosti vykoupat v paprscích 
slunce, větší venkovní bazén s pool barem a plně vybavené 
apartmánové pokoje, to je jen zlomek toho, co může tento 
skvěle situovaný komplex nabídnout.

Poloha: v severní části známého letovis-
ka Slunečné pobřeží • vedle sesterského 
hotelu Sunny Day • cca 200 m od píseč-
né pláže • přibližně 2,5 km od centra Slu-
nečného pobřeží s obchůdky, restaura-
cemi, bary, diskotékami a nočními kluby 
• autobusová zastávka s  pravidelným 
spojením s  ostatními částmi letoviska 
v blízkosti hotelu

Ubytování: moderně zařízené prostor-
né apartmány se čtyřmi klasickými lůžky 
a možností 1 přistýlky • skládají se z  lož-
nice a  obývacího pokoje • klimatizace • 
vlastní příslušenství (koupelna s  vanou, 
resp. sprchou a WC) • TV • plně zařízený 
kuchyňský kout • lednička • balkon s po-
sezením

Vybavení apartmánového komplexu: 
venkovní bazén s  oddělenou částí pro 
děti • slunečníky a lehátka u bazénu (zdar-
ma) • pool bar • výtah • klienti z apartmá-

nového komplexu EFIR využívají i vybave-
ní sesterského hotelu Sunny Day: recepce 
se směnárnou • trezor (za poplatek) • re-
staurace • bazén s  oddělenou částí pro 
děti a  se slunečníky a  lehátky (zdarma) • 
pool bar • dětské hřiště • skluzavky • inter-
net • parkoviště 

Stravování: snídaně podávané formou 
švédských stolů v  restauraci sousedního 
hotelu Sunny Day 

Pláže: široké a dlouhé pláže se zlatavým 
pískem a  pozvolným vstupem do  moře 
vhodným i pro neplavce a rodiny s dětmi • 
slunečníky a lehátka (za poplatek) 

Sport a  zábava: stolní tenis a  kulečník 
(za poplatek) • půjčovna aut a kol • velké 
možnosti zábavních aktivit v  letovisku 
např. blízký aquapark

Ceník: str. 244

Slunečné pobřeží
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Korona 
hotel  

od 3 512 Kč / 8 dní • od 5 752 Kč / 11 dní 

oficiální hodnocení: *** 

Naše mínění: hotel Korona se nachází v klidnějším, 
ale stále populárnějším a  vyhledávanějším letovisku 
Svatý Vlas. Dominantou hotelu je prostorný bazén 
s oddělenou částí pro děti a skluzavkou. Ze slunečné 
letní terasy hotelu se před vámi otevře neopakovatel-
ný výhled na krásnou pláž, širé moře a celé letovisko 
Svatý Vlas, Slunečné pobřeží až po unikátní starý Ne-
sebar. Aktivnější klienti si také přijdou na své. Na blíz-
ké pláži je v nabídce široká škála vodních a plážových 
sportů. Příjemnou procházkou se za  několik minut 
dostanete do  centra střediska, kde nechybí stylové 
restaurace, kavárny a obchůdky. Do centra rušnějšího 
Slunečného pobřeží plného zábavy a  rozptýlení vás 
zaveze místní autobus.

Poloha: v  klidném, ale stále více oblíbe-
nějším a  rozrůstajícím se letovisku Svatý 
Vlas • cca 50 m od  překrásné písečné plá-
že s  pozvolným vstupem do  moře • 4 km 
od Slunečného pobřeží s množstvím barů, 
restaurací, diskoték a obchůdků s nejrůznej-
ším zbožím, s nímž má zajištěné pravidelné 
spojení autobusem 

Ubytování: útulné 2-lůžkové pokoje s mož-
ností jedné přistýlky • klimatizace • sat TV 
•  telefon • lednička • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou a WC) • balkón nebo 
terasa s posezením 

Vybavení hotelu: recepce • trezor (za  po-
platek) • restaurace s terasou a barem • pros-
torný bazén s oddělenou dětskou částí a se 
skluzavkou • terasa na  slunění s  výhledem 
na  moře • slunečníky a  lehátka u  bazénu 
(zdarma) • dětské hřiště • pool bar • snack bar 
• jacuzzi (za poplatek) • sauna (za poplatek) 
• fitness (za poplatek) 

Stravování: snídaně formou švédských stolů 

Pláže: hotel je situován v blízkosti překrás-
né čisté písečné pláže s  pozvolným vstu-
pem do moře • slunečníky a lehátka na pláži 
(za  poplatek) • široká nabídka plážových 
a vodních sportů a atrakcí jako: parasailing, 
vodní banán, šlapadla, vodní skútry, moto-
rové čluny (za poplatek) • stánky s občerst-
vením, restaurace a plážové bary 

Sport a  zábava: z  malebného místního 
přístavu je možné lodí navštívit okouzlu-
jící historické městečko Nesebar • vodní 
sporty a další aktivity na pláži (za poplatek) 
•  v  menším a  příjemném centru střediska 
najdete obchůdky se suvenýry, restaurace, 
bary a  diskotéky • živé a  pulsující letovisko 
Slunečné pobřeží je spojeno se střediskem 
Svatý Vlas pravidelnou autobusovou linkou 

Ceník: str. 243

Svatý Vlas
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Venera 
hotel

od 3 512 Kč / 8 dní • od 5 752 Kč / 11 dní 

oficiální hodnocení: *** 
webová stránka: www.venerahotel.com 

Naše mínění: mimořádně oblíbený a velmi sympatický ro-
dinný hotel s  jedinečnou atmosférou, situovaný v  klidném 
prostředí letoviska Svatý Vlas, najdete v  blízkosti písečné 
pláže. Hotel je ideální zejména pro klienty toužící po odpo-
činkové dovolené. Ubytování poskytuje v moderních dvou-
lůžkových pokojích s možností jedné přistýlky.

Poloha: v  tišší části klidného letoviska 
Svatý Vlas • cca 500 m od menšího centra 
střediska s  obchůdky, restauracemi a  ka-
várnami s  příjemným posezením • 4 km 
od  živého letoviska Slunečné pobřeží 
(pravidelné spojení je zabezpečené míst-
ním autobusem) • lodní spojení se starým 
Nesebarem • cca 150  m od písečné pláže 
s  pozvolným vstupem do  moře, vhodné 
zejména pro rodiny s dětmi a neplavce

Ubytování: moderně a vkusně zařízené 
2-lůžkové pokoje s  možností 1 přistýlky 
•  moderní nábytek • klimatizace • telefon 
• sat TV • Wi-Fi (zdarma) • lednička • trezor 
na pokoji (za poplatek) • vlastní příslušen-
ství (koupelna se sprchou, WC a fén) • bal-
kon nebo terasa 

Vybavení hotelu: recepce • směnárna 
•  útulná a  příjemná restaurace • bar • in-
ternet • bazén s oddělenou dětskou částí 

• slunečná terasa s posezením (slunečníky 
a lehátka zdarma) 

Stravování: snídaně podávané formou 
švédských stolů 

Pláže: udržovaná písečná pláž s  pozvol-
ným vstupem do moře • lehátka a sluneč-
níky (za  poplatek) • v  blízkosti pláže ma-
lebný přístav jako stvořený na romantické 
procházky • široká paleta vodních sportů 
na  pláži, jako například: parasailing, vodní 
lyže, jízda za člunem na banánu • nabídka 
masáží (za poplatek) 

Sport a  zábava: ve  středisku obchůdky, 
restaurace, noční bary, diskotéky • rušné 
centrum Slunečného pobřeží je dosažitel-
né po delší procházce po nádherném po-
břeží nebo je možnost využít pravidelné 
autobusové spojení 

Ceník: str. 243

Elektra hotel

od 2 952 Kč/8 dní • od 4 792 Kč/11 dní

oficiální hodnocení: **
webová stránka: www.hotel-electra.com

Naše mínění: v blízkosti centra letoviska Pomorie se nachá-
zí hotel Elektra, úspěšně prověřený předchozími sezónami. 
Tento hotel si vás získá svojí příjemnou rodinnou atmosfé-
rou, v blízkosti pláže s množstvím plážových i vodních atrak-
cí, blízkými bary a restauracemi v lidovém stylu s bohatou 
nabídkou a nízkými cenami.

Poloha: výborná poloha v těsné blíz-
kosti centra klidnějšího letoviska Po-
morie • cca 200 m od písečné pláže • 20 
km od letiště v Burgasu • cca 20 km od 
rušného letoviska Slunečného pobřeží s 
množstvím obchodů, restaurací, barů, 
diskoték a nočních klubů • přibližně 20 
km od historií dýchajícího městečka 
Nesebar zapsaného v seznamu UNESCO

Ubytování: útulné a pěkně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností 1-2 přistý-
lek • klimatizace • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou a WC) • SAT TV •  
telefon • lednička • balkon

Vybavení hotelu: vstupní hala s pose-
zením • recepce se směnárnou • trezor 
(za poplatek) • restaurace • kavárna s 
venkovním posezením

Stravování: snídaně podávané formou 
švédských stolů

Pláže: nádherná písečná pláž s pozvol-
ným vstupem do moře vhodná i pro 
starší osoby, neplavce a rodiny s malými 
dětmi • slunečníky a lehátka (za popla-
tek) • široká nabídka vodních sportů a 
masáží přímo na pláži • v blízkosti stán-
ky s rychlým občerstvením a restaurace

Sport a zábava: půjčovna kolečkových 
bruslí, aut a kol • kolotoče pro děti • velké 
možnosti zábavních možností • pestrá 
nabídka vodních sportů jako např. vod-
ní lyže, parasailing, jízda za motorovým 
člunem, půjčovna kajaku a windsurfin-
gu (za poplatek) • restaurace • kavárny • 
noční kluby a bary nacházející se v okolí 
hotelu • turisticky zajímavé muzeum soli 
a pláž s černým pískem • během léta se 
tu konají desítky koncertů, festivalů, di-
vadelních představení a uspořádavají se 
ruzné výstavy 

Ceník: str. 243

Svatý Vlas, Pomorie
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Poloha: po 200 m se dostanete na nádher-
nou udržovanou zlatavou pláž s  jemným 
pískem a krásnými dunami, 10 minut chůze 
od hotelu se nachází druhá primorská jižní 
pláž s  množstvím sportovního vyžití, ka-
váren a  barů • stejně nedaleko máte i  pul-
zující centrum plné nákupních i  zábavních 
možností • 50 km severně se nachází město 
Burgas • v blízkosti letoviska najdete přírodní 
rezervaci Ropotamo, kde si můžete vyzkou-
šet romantickou plavbu loďkou, popřípadě 
prozkoumat okolí procházkou po  dobro-
družných lávkách, které lemují okolí rezer-
vace • navštívit můžete i starobylý Sozopol, 
který je nejstarším městem na  bulharském 
pobřeží Černého moře, jakož i  městečko 
Kiten, které je oblíbeným místem potápěčů

Ubytování: vkusně zařízené prostorné 
2-lůžkové pokoje s možností 1 - 2 přistýlek 
• ubytování je možné i v rodinných pokojích 
se 2 přistýlkami • klimatizace • vlastní příslu-
šenství (koupelna se sprchou, resp. vanou, 
WC) • TV / SAT • lednička • Wi-Fi připojení 
(zdarma) • balkon s posezením

Vybavení hotelu: při vstupu do hotelu vás 
přivítá velká vstupní hala s  recepcí, bezba-
riérovým přístupem a  posezením • trezor 
(za  poplatek) • výtah • TV • Wi-Fi připojení 
• hotelová restaurace • venkovní posezení • 
pool bar • lobby bar • venkovní bazén s od-
dělenou dětskou částí • lehátka a slunečníky 
(zdarma) • dětské hřiště • biliard (za  popla-
tek) • stolní tenis (za  poplatek) • parkování 
(zdarma)

Tishina hotel  
od 6 952 Kč/8 dní • od  10 712 Kč/11 dní

oficiální hodnocení: ***

Naše mínění: v samotném srdci letoviska Primorsko 
se nachází naše letošní horká novinka hotel Tishina. 
Už samotný název hotelu (Tishina - ticho) prozrazu-
je, že tento kouzelný nově - zrekonstruovaný hotel je 
vybudován v  sice centrální, ale zato klidné části le-
toviska Primorsko. Areál hotelu je zasazen uprostřed 
krásné zahrady plné zeleně, pestrobarevných květin 
a  palmových stromů. Okouzlí vás nádherný výhled 
na moře, který si můžete vychutnat z pohodlí svého 
hotelového pokoje. Pocit zasloužené dovolené mů-
žete prožít u  velkého bazénu, který je centrem rela-
xu a  zábavy celého areálu, kde se o  vás postará náš 
zkušený animační tým. Vaše děti se mohou do sytos-
ti vyřádit na  dětském hřišti, které je rovněž součástí 
hotelového areálu. Kulinářské speciality bulharské 
i  mezinárodní kuchyně si můžete vychutnat v  hote-
lové restauraci s  příjemným posezením. V  okolí ho-
telu se nacházejí dvě písečné sluncem zalité pláže, 
které nabízejí turistům širokou škálu aktivního vyžití. 
Navštívit můžete i  nedaleký aquapark Aqua Planet, 
který má pro vás připraveny atrakce, kde se s  dětmi 
rozhodně nudit nebudete. Kouzlo tohoto oblíbeného 
letoviska můžete poznávat romantickými procház-
kami samotným centrem, kde vás ve večerních hodi-
nách strhne do tance vír bulharských rytmů z nespo-
četného množství barů, restaurací či taveren, které 
toto stále více oblíbené středisko nabízí. Pokud máte 
chuť na  poznávání kouzelné přírody, pak se vydejte 
do nedaleké přírodní rezervace Ropotamo, kde máte 
možnost absolvovat romantickou plavbu loďkou, po-
případě poznat zákoutí procházkou po  dobrodruž-
ných dřevěných chodníčcích, lemujících okolí močálů 
a  řek. Tento hotel vám zaručeně nabídne dovolenou 
plnou nezapomenutelných zážitků, společně stráve-
ných chvil se svou rodinou a stane se místem, kam se 
budete chtít vždy rádi vracet. Doporučujeme středně 
náročným klientům, kteří chtějí zažít něco nového 
a neopakovatelného.

Primorsko
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Stravování: formou all inclusive

Pláže: dve prostrané a dlouhé písečné plá-
že nabízející lehátka a  slunečníky (za  po-
platek) • pozvolný vstup do moře vhodný i 
pro neplavce a melé děti • služby plavčíka • 
na pláži se nacházejí stánky s občerstvením 
• bufety • bary • plážový volejbal • velký vý-
běr vodních motorových a  nemotorových 
atrakcí • vodní skútry • windsurfing • kitesur-
fing • jízda za člunem na banánu • vodní lyže 
• masáže • na konci severní pláže se nachází 
nudistická pláž

Sport a zábava: denní a večerní animace • 
široká paleta vodních a  sportovních aktivit 
(za poplatek) • možnost fakultativních výle-
tů • nedaleký aquapark 

all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře jsou servírované for-

mou švédských stolů v hotelové restaura-
ci • místní alkoholické a  nealkoholické 
nápoje • během dne se podáva lehké ob-
čerstvení, zmrzlina, koláčky • hotelové 
animace

SUN & FUN klub neopakovatelné chvíle 
plné odpočinku vám 

během prázdnin (červenec / srpen) zpří-
jemní animátor naší CK. Zapojte se do růz-
ných zajímavých soutěží, či her a pobavte 
se společně se svými novými kamarády. 
Denní i  večerní aktivity jedinečným způ-
sobem obohatí vaše dovolenkové dny. 

Ceník: str. 246

Primorsko

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
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Belica hotel

od 3 912 Kč/8 dní • od 6 312 Kč/11 dní

oficiální hodnocení: ***
webová stránka: www.hotel-belitsa.com

Naše mínění: v tiché příjemné části letoviska Primor-
sko, nedaleko písečných dun, se nachází hotel Belica, 
který jsme pro vás zařadili do letošní nabídky. Okouz-
lí vás svou polohou a krásným venkovním bazénem, 
u kterého můžete strávit své vytoužené chvíle relaxu. 
Hotel je obklopen zelení, která vytváří příjemnou at-
mosféru a pohodu letní dovolené. Při vstupu vás při-
vítá prostorná hotelová hala s  recepcí a  posezením, 
kde si v  lobby baru můžete vychutnat svůj oblíbený 
koktejl. Hotel je vhodný jak pro aktivní odpočinek, tak 
pro rodiny s dětmi. Nedaleko se nachází živé centrum 
plné obchodů, restaurací, barů i kaváren s posezením. 

Poloha: v  tišší části známého letoviska Pri-
morsko • v blízkosti hotelu se nachází cen-
trum letoviska, jakož i  dvě zlaté písečné 
pláže s  množstvím vodních a  sportovních 
atrakcí • nejbližší je vzdálená 250 m

Ubytování: moderně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 - 2 přistýlek • klimatiza-
ce • TV-SAT • lednička • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou, resp. vanou, WC) • fén 
(zapůjčení na recepci) • balkon s posezením

Vybavení hotelu: velká vstupní hala s  re-
cepcí a  posezením • směnárna • trezor 
(za  poplatek) • 2 výtahy • lobby bar • pool 
bar • restaurace • konferenční místnost • Wi-
-Fi (za poplatek) • dětské hřiště • vnější hři-
ště • basketbalový koš • tenis (za  poplatek) 
• stolní tenis (zdarma) • bazén s oddělenou 
částí pro děti • lehátka a  slunečníky u  ba-
zénu (zdarma) • hotelová zahrada • hlídané 
parkoviště (za poplatek)

Stravování: snídaně formou švédských 
stolů

Pláže: udržované písečné pláže s  pozvol-
ným vstupem do moře • slunečníky a lehát-
ka (za poplatek) • služby plavčíka • nabídka 
občerstvení na pláži • možnost využití vod-
ních sportů • kitesurfing • windsurfing • šla-
padla • plážový volejbal

Sport a  zábava: v  okolí hotelu i  v  samot-
ném areálu se nachází několik možností 
jak příjemně, či aktivně využít čas strávený 
na  dovolené, jako například dětské hřiště • 
venkovní hřiště pro sportovce • aquapark • 
tenisový kurt • vodní sporty • v centru měs-
tečka najdete množství restaurací domácí 
i mezinárodní kuchyně • bary • kavárny • ob-
chůdky se suvenýry • supermarkety 

Ceník: str. 244
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Queen Nelly hotel

od 6 392 Kč/8 dní • od 10 152 Kč/11 dní

oficiální hodnocení: ***
webová stránka: www.queennelly.com

Naše mínění: patří mezi nejoblíbenější hotely Primor-
ska, kam se budete vždy rádi vracet. Hotel je známý svý-
mi kvalitními službami, milým a přívětivým personálem, 
stejně tak i bohatými možnostmi kulturního a společen-
ského vyžití, kde na hlavní ulici, která je pouze na skok 
od hotelu, najdete množství obchůdků, restaurací, barů 
a kaváren. Hotel Queen Nelly ocení i rodiny s dětmi, kte-
ré se mohou vyřádit v krásném venkovním bazénu s od-
dělenou částí pro děti, zatímco vy si dopřejete relaxaci 
pod slunečníkem v příjemném hotelovém areálu. Pokud 
zatoužíte po poznávání okolí, doporučujeme nedalekou 
přírodní rezervaci Ropotamo, která vás okouzlí svými 
úchvatnými přírodními krásami. 

Poloha: hotel je situován v  klidném pro-
středí letoviska Primorsko, v  blízkosti dvou 
pláží a  samotného centra letoviska • cesta 
transferem z  letiště trvá přibližně hodinu • 
v blízkosti hotelu se nachází aquapark Aqua 
Planet

Ubytování: moderně a vkusně zařízené kli-
matizované 2-lůžkové pokoje s možností 1, 
popřípadě 2 přistýlek • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou, resp. vanou a  WC) • 
fén • TV / SAT • minibar • balkon s posezením

Vybavení hotelu: okouzlující vstupní hala 
s  recepcí a  posezením • směnárna • trezor 
(za poplatek) • hlavní restaurace • venkovní 
bazén s oddělenou částí pro děti • bar s ku-
lečníkem (za poplatek) • stolní tenis (zdarma) 
• dětský koutek • dětské hřiště • WI-FI (zdar-
ma) • fitness centrum • parkování (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: krásné písečné pláže, aktivnější 
a  klidnější • nejbližší je vzdálená 250 m od 
hotelu • lehátka a slunečníky (za poplatek) • 
různé druhy plážových sportů • windsurfing 
• vodní skútry • jízda na banánu • šlapací kola 
• plážový volejbal

Sport a  zábava: v  okolí hotelu pestrá na-
bídka nočních barů • restaurací • diskoték 
• kaváren • grill barů • v  blízkosti aquapark 
Aqua Planet

all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře jsou podávány 

v hlavní restauraci formou bohatého a roz-
manitého bufetu • pozdní snídaně • lehké 
občerstvení v odpoledních hodinách - piz-
za, toasty, sendviče, koláčky, ovoce • v rám-
ci all inclusive neomezená konzumace al-
koholických a  nealkoholických nápojů 
místní produkce 

Ceník: str. 246

Primorsko
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M-1 hotel

od 3 512 Kč/8 dní • od 5 752 Kč/11 dní

oficiální hodnocení: ***

Naše mínění: nabízíme vám novinku v letošní sezóně 
a to hotel M1. Nachází se v blízkosti severní pláže, v klid-
né části Primorska. Tento útulný tichý rodinný hotýlek 
obrostlý vinou révou, je známý svou vynikající domácí 
kuchyní. Zařízený je v krásném mysliveckém stylu, s ná-
bytkem z masivního dřeva. Ubytování nabízí v dvoulůž-
kových pokojích s možností jedné přistýlky, popřípadě 
v  rodinných pokojích. Na nedaleké pláži s pozvolným 
vstupem do moře máte možnost aktivního vyžití a  to 
v podobě kitesurfingu nebo zapůjčení si vodních skút-
rů, které si můžete domluvit přímo na recepci hotelu. 
Hotel je vhodný pro méně náročné klienty.

Poloha: v  tišší části oblíbeného letoviska 
Primorsko • 5 min chúzí od  pláže a  centra 
letoviska s  množstvím obchůdků, kaváren, 
restaurací • transfer z letiště trvá asi 40 min • 
v blízkosti hotelu se také nachází aquapark 
• přírodní rezervace Ropotamo • stejně tak 
starobylé městečko Sozopol 

Ubytování: tématicky zařízené klimatizova-
né 2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky • 
ubytování poskytuje i v rodinných pokojích 
s možností 2 přistýlek • TV-SAT • Wi-Fi na ka-
ždém patře • lednička • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou, resp. vanou, WC) • 
balkon • sušák na prádlo

Vybavení hotelu: recepce • restaurace • bar 
• internet • bazén s jacuzzi • lehátka u bazé-
nu (zdarma) • možnost využití venkovního 
bazénu s  oddělenou dětskou částí v  hote-
lu Tishina pro all inclusive klienty, který je 
vzdálený 100 m • parkování pro individuální 
klienty v blízkosti hotelu

Stravování: snídaně podávané formou 
švédských stolů • možnost stravování all 
inclusive za  příplatek v  nedalekém hotelu 
Tishina

Pláže: dvě dlouhé písečné pláže s pozvol-
ným vstupem do  moře, vhodné pro děti 
a  neplavce • plážový servis - lehátka a  slu-
nečníky (za poplatek) • na plážích možnost 
občerstvení • plážové bary • vodní atrakce • 
vodní sporty • plážový volejbal • masáže 

Sport a zábava: v centru tohoto příjemné-
ho letoviska najdete restaurace místní, me-
zinárodní, tak české kuchyně • bary • disko-
téky • obchody se suvenýry • pestrou škálu 
sportovních atrakcí jako kurz windsurfingu, 
kitesurfingu, vodní skútry • možnost navští-
vit Turecko, blízká dostupnost hranic

Ceník: str. 243

bazén hotelu Tishina
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Plovdiv hotel

od 4 152 Kč/8 dní • od 6 712 Kč/11 dní

oficiální hodnocení: ***

Naše mínění: v těsné blízkosti nádherné písečné plá-
že letoviska Primorsko se nachází tento útulný zrekon-
struovaný rodinný hotel, který je oblíbený zejména 
mezi českými a  slovenskými turisty. Hotel Plovdiv je 
ideální pro trávení klidných chvil mimo rušné centrum 
města. Uchvátí vás svou polohou, odkud máte svůj vy-
sněný romantický pohled na moře. Na krásné písečné 
pláži si přijdou na své vyznavači vodních sportů, jakož 
i rodiny s dětmi. Velmi vkusně zařízené pokoje, chut-
ná strava a přátelský personál vám zaručí dovolenou, 
kam se budete vždy rádi vracet.

Poloha: hotel leží u rozlehlé písečné pláže, 
ke  které vedou schůdky nacházející se pří-
mo u hotelu • centrum Primorska dosáhnete 
po  krátké procházce malebnými uličkami 
tohoto oblíbeného letoviska, kde najdete 
množství nákupních a  zábavních možností 
• obchody • restaurace • kavárny • bary • trhy 
• mezinárodní letiště Burgas je dosažitelné 
přibližně po 40 min jízdy transferem

Ubytování: velmi vkusně a  útulně zaříze-
né 2-lůžkové pokoje s  možností přistýlky • 
3-lůžkové pokoje • klimatizace • TV-SAT • led-
nička • výtah • vlastní příslušenství (koupel-
na se sprchou a WC) • balkon s posezením • 
rychlovarná konvice

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí • 
směnárna • trezor (za poplatek) • restaurace 
s  venkovním posezením nabízí bulharskou 
a  středomořskou kuchyni • žehlíci prkno 
na  chodbě • bazén s  oddělenou částí pro 

děti s lehátky a slunečníky (zdarma) • dětský 
koutek • dětské hry • společenské hry • šipky 
• piano • možnost využití prádelny (za  po-
platek) • parkování pro individuální klienty 
v blízkosti hotelu (za poplatek)

Stravování: snídaně podávané formou bo-
hatých švédských stolů

Pláže: pěkné udržované pláže s pozvolným 
vstupem do moře • možnost aktivního vyži-
tí • lehátka a slunečníky (za poplatek)

Sport a  zábava: nabídka vodních sportů 
a sportovních aktivit za poplatek - loďky, šla-
padla, windsurfing, plážový volejbal, vodní 
skútry, parasailing, jízda za  člunem na  ba-
nánu, motorové čluny • možnost stravování 
v  okolních restauracích a  barech, kde na-
jdete širokou nabídku místní i mezinárodní 
kuchyně • aquapark Aqua Planet v blízkosti 
hotelu

Ceník: str. 244

Primorsko
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Sveti Dimitar hotel

od 3 512 Kč/8 dní • od 6 072 Kč/11 dní

oficiální hodnocení: ***
webová stránka: www.hotel-svetidimitar.com

Naše mínění: tento příjemný útulný hotel si zamiluje-
te na první pohled. Je postaven v zajímavém stylu s ná-
dechem rodinné atmosféry. Hotel Sveti Dimitar jsme le-
tos zařadili do naší nabídky zejména kvůli jeho chutné 
stravě a příjemnému personálu, který má vždy úsměv 
na tváři a vyhoví vám ke spokojenosti vysněných chvil 
odpočinku. V okolí hotelu se nachází několik stravova-
cích možností, kde si přijdou na své i nároční gurmáni. 
Večer si můžete posedět při příjemné živé hudbě, která 
bude znít z  nedaleké restaurace a  vykouzlí tu pravou 
prázdninovou atmosféru. Hotel doporučujeme jak pro 
páry, tak pro rodiny s dětmi, či starší generaci. 

Poloha: nachází se přibližně 250 m chůze 
od písečné, sluncem zalité pláže a v blízkos-
ti centra letoviska • v okolí najdete aquapark 
Aqua Planet, kde si přijdou na své velcí i malí 
• nedaleko je přírodní rezervace Ropotamo 
nebo přírodní rezervace Perla, která chrání 
písečné duny a  jejich porosty • jistě vám 
přijde vhod i  poznávání bulharské histo-
rie a  architektury navštívením starobylého 
městečka Sozopol

Ubytování: prostorné a  klimatizované 
2-lůžkové pokoje s  možností až 2 přistýlek 
• vlastní příslušenství (koupelna se sprchou 
a WC) • TV / SAT • lednička • telefon • balkon 
s posezením

Vybavení hotelu: recepce v  nepřetržitém 
provozu se směnárnou • trezor (za  popla-
tek) • restaurace s  venkovním posezením 
nabízející místní speciality • Wi-Fi připojení 
(zdarma) • piano bar • internetový koutek • 
hotelový bar • brouzdaliště vhodné pro děti 

(lehátka a slunečníky zdarma) • dětské hřiště 
• stolní tenis • biliárd • masáže • fitness cen-
trum • sauna

Stravování: snídaně podávané formou 
švédských stolů • možnost doobjednat ve-
čeře podávané v závislosti na počtu klientů 
formou menu nebo švédskych stolú

Pláže: dvě písečné pláže nacházející se ne-
daleko hotelu s možností pronájmu lehátek 
a  slunečníků (za  poplatek) • široká nabídka 
vodních a sportovních aktivit přímo na plá-
ži: vodní skútry, vodní lyže, parasailing, kite-
surfing • možnost občerstvení v  restaurač-
ních zařízeních

Sport a zábava: v centru tohoto příjemné-
ho letoviska najdete restaurace, bary, ob-
chůdky, různé nákupní a zábavní možnosti, 
které dosáhnete přibližně po 5 min chůze

Ceník: str. 244
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Penelope 
hotel  

od 3 512 Kč/8 dní • od 6 312 Kč/11 dní

oficiální hodnocení: ***

Naše mínění: v nově vybudované severní části Primorska 
se nachází hotel Penelope. Místo v našem katalogu si získal 
zejména díky pozitivním referencím i  osobním zkušenos-
tem. Hotel vás okouzlí svou přívětivou atmosférou, kde si 
svých klientů váží a připraví jim nezapomenutelnou vzpo-
mínku na Bulharsko. 

Poloha: hotel se nachází v klidné části le-
toviska Primorsko • přibližně 100 od pláže 
a písečných dun • centrum je vzdáleno 5 
min chůze, kde můžete najít pestrý výběr 
restaurací, kaváren, grill barů, cukráren 
a nočních klubů

Ubytování: příjemně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s  možností 1 přistýlky • klimati-
zace • vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou, resp. vanou, WC) • Wi-Fi (zdar-
ma) • TV / SAT • minibar • balkon s pose-
zením, z většiny pokojů je možný výhled 
na moře

Vybavení hotelu: recepce s  nepřetrži-
tým provozem • hotelová restaurace • ho-
telový bar • terasa s posezením • venkovní 
bazén • slunečníky a  lehátka u  bazénu 
(zdarma) • na  recepci je možnost zapůj-
čení varné konvice a žehličky • v blízkosti 
hotelu je hlídané placené parkoviště

Stravování: snídaně formou švédských 
stolů

Pláže: zlatavé písečné pláže nabízejí 
nespočet vodních i  sportovních atrakcí, 
s  možností půjčení lehátek a  slunečníků 
(za poplatek) • služby plavčíka • možnost 
občerstvení v plážových bufetech

Sport a zábava: okolní pláže nabízejí ši-
roký výběr aktivit, jako například plážový 
volejbal, vodní skútry, windsurfing, vodní 
lyže, šlapací kola • v nedalekém centru vás 
zase uchvátí kouzlo tohoto letoviska, kte-
ré můžete objevovat procházkami v ulič-
kách s příjemnou atmosférou, kde se na-
chází množství restaurací, barů, kaváren 
a nočních barů

Ceník: str. 244

Temida 
hotel

od 3 112 Kč/8 dní • od 5 112 Kč/11 dní

oficiální hodnocení: ***

Naše mínění: opět vám nabízíme hotel z  kategorie menší 
- rodinný, protože víme, že naše novinka hotel Temida vám 
nabídne příjemnou dovolenou v krásném prostředí s okouz-
lujícím výhledem na Černé moře, který si můžete vychutnávat 
ze střešní terasy a přitom se i skvěle zrelaxovat ve vířivce a vy-
chutnat si zasloužené chvíle odpočinku. Hotel doporučujeme 
pro méně náročné rekreanty, jakož i pro rodiny s dětmi.

Poloha: hotel je situován v  tiché uličce 
blízko centra letoviska, kde najdete různé 
nákupní i zábavní možnosti • své gurmán-
ské pocity můžete uspokojit v  některé 
z  četných restaurací, které se ve  městě 
nacházejí • od pláže vás bude dělit jen 100 
metrů

Ubytování: klimatizované, moderně 
zařízené pokoje s  možností 1 přistýlky • 
3-lůžkové pokoje • ubytování nabízíme 
i v apartmánu, který se skládá ze 2 samo-
statných pokojů a  je vybaven 4 pevnými 
lůžky s možností 1 přistýlky • studio nabízi 
ubytováni v jednom prostorném pokoji se 
3 pevnými lůžky s  možností 1 přistýlky • 
trezor • rychlovarná konvice • TV-SAT • vlast-
ní příslušenství (sprcha resp. vana, WC) • fén 
• balkon s posezením

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recep-
cí • útulně zařízená restaurace • jacuzzi 
na  vrchní terase hotelu • slunečníky a  le-

hátka (zdarma) • Wi-Fi (zdarma) • u hotelu 
pekárna • parkování (zdarma)

Stravování: chutné snídaně podávané 
formou švédských stolů

Pláže: dvě dlouhé písečné pláže s pozvol-
ným vstupem do moře, lehátka a  sluneč-
níky (za poplatek) • možnost vyzkoušet si 
vodní a  sportovní atrakce různých druhů 
(za poplatek) • na pláži nabídka občerstvení

Sport a zábava: cca 10 min pěšky se na-
chází aquapark Aqua Planet, stejně tak 
i centrum letoviska, kde najdete širokou na-
bídku místních i mezinárodních restaurací, 
barů, grill barů, taveren • sportovně vyžít se 
můžete na severní pláži, kde si za poplatek 
vyzkoušíte windsurfing • kitesurfing • jízdu 
na skútru • jízdu za člunem na banánu • pa-
rasailing • plážový volejbal 

Ceník: str. 243

Primorsko
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Kalábrie je špičkou „italské boty“, 
nejjižnějším krajem italské pevniny. 
Je místem, které je obdarováno du-
chem. Ten, kdo chce tuto skutečnost 
poznat, je veden inspirací, vášněmi 
a putováním, které má svůj začátek 
v tisíciletých místech, pobřežích, 
zátokách, plážích a městečkách. Ka-
lábrie je obklopena mořem ze dvou 
stran. Tyrhénské moře omývá její 
západní pobřeží. Najdete zde nádher-
né nepřelidněné pláže a křišťálově 
průzračnou vodu sytě modré barvy. 
Tato oblast má nejčistší úseky moře 
nejen v oblasti Itálie, ale také v rámci 
celé Evropy. Právem dostala přívlas-
tek - Karibik Evropy. Mezi vyhledáva-
ná střediska patří městečko Tropea, 
jehož pláže s jemným bílým pískem 
kontrastují s impozantními skalními 
útesy. Perlou Kalábrie je známé měs-

tečko Capo Vaticano, kde si můžete 
vyznat lásku, projít se v aleji opuncií 
a jako bonus získáte podmaňující 
pohled na nádherné tyrkysové moře. 
Jónské moře omývá jihovýchodní 
pobřeží Kalábrie. Členitá část tohoto 
pobřeží je zcela ideální pro potápění. 
Právě v této oblasti nabízíme středis-
ko Rossano Calabro. Budete uchváce-
ni krásou přírodních pláží, zaskočeni 
průzračností zdejšího moře, potěšeni 
pohostinností místních obyvatel 
a obohaceni nezapomenutelnými 
dojmy ze slunné Kalábrie.

Na jihu Itálie, tam kde se pobřeží už 
téměř dotýká Sicílie, na úpatí Apenin-

ského horského pásma a na konci zálivu 
Polycastro, tam se moře dotýká magické 

Kalábrie. Nejjižnější část „italské boty“ je 
plná vitality a historického dědictví, je to 

země dávných mýtů, byzantského ná-
boženství a staletých olivovníků. Na kaž-
dém rohu tu zrají šťavnaté fíky a pome-
ranče, všude je cítit vůně pečených ryb 

a z tyrkysového moře vystupují starobylá 
opevnění jako z prázdninových pohled-

nic. Buon giorno, Calabria!

Klim. podmínky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 22° 24° 29° 29° 26° 22°
Teplota vody 20° 22° 24° 24° 23° 20°

Rozloha: 15 079 km2 • Počet obyvatel: 2 009 183
Hlavní město: Catanzaro • Měna: euro

Santa Maria di Ricadi 
Santa Maria di Ricadi je malé turistické středisko 
ležící na  západním pobřeží Kalábrie. Jeho plá-
že jsou omývány krásným čistým Tyrhénským 
mořem. Santa Maria di Ricadi leží v  blízkosti 
pohádkového Capo Vaticano a  jen 10 km jiho-
západně od  velmi oblíbeného a  půvabného 
letoviska Tropea. Tato oblast je zajímavá i  pro 
potápěče nebo pro ty, kteří se těší z mořského 
světa alespoň přes potápěčské brýle. Pravidelná 
autobusová doprava dovoluje turistům dostat 
se do  krásné Tropey i  ve  večerních hodinách. 
Zajímavým fakultativním výletům z tohoto mís-
ta jsou i Liparské ostrovy.

Nicotera Marina
Krásné městečko Nicotera se nachází na  úpatí 
hory Poro, kde je situované pěkné malé histo-
rické centrum, ze kterého je nádherný výhled 
na  písečné pláže Gioia Tauro. Při procházkách 
po  městečku doporučujeme navštívit hrad 
Ruffo z  18.století s  archeologickým muzeem 
a knihovnou. Pláž Nicotera Marina, to je krásná 
přírodní oblast s písečnými plážemi a křišťálově 
čistým mořem. 

Capo Vaticano 
Capo Vaticano je obklopeno rozmanitou zelení, 
poskytuje romantické výhledy na  Liparské ost-
rovy, z některých míst je vidět až na Sicílii. Capo 
Vaticano nadchne každého členitým pobře-
žím, kde se strmé skály střídají s  romantickými 
zátokami. Pláže Capa Vaticana byly prohlášeny 
za nejčistší v celé Evropě. 

Tropea 
Perla Kalábrie, krásná Tropea, je jedním z nejna-
vštěvovanějších míst Kalábrie, které leží na roz-
hraní zálivu Sv. Eufemia a  Gioia Tauro a  je jako 
ráj na zemi. Z období řecko-románské doby se 
zde zachovalo množství historických památek 
jako např. normanská katedrála, kostel Sv. Marie, 
kostel Sv. Františka z  Assisi a  množství dalších. 
Dovolenkovou atmosféru umocňuje množství 
zábavních podniků a  restaurací. Pod kostelem 
tyčícím se na vysoké skále najdete snad nejkrás-
nější městskou pláž v  celé Kalábrii. Toto místo 
má díky skalní kulise jedinečnou charisma. Jedli 
jste už pikantní zmrzlinu, cibulový povidla nebo 
feferonkovým pomazánku? Zde máte jedineč-
nou šanci.

Pizzo 
Jedno z  najčarovnejších městeček v  Kalábrii 
malebné rybářské městečko Pizzo nevynechá 
při návštěvě Kalábrie žádný návštěvník. Pizzo 
je proslulé město zmrzliny a známé Tartuffe po-
chází právě odsud. Je to jedinečné spojení zmr-
zliny a tekuté čokolády. Tradičně se vyrábí ručně 
a  způsob jeho přípravy máte možnost s  námi 
vidět na  jedné z  našich návštěv místní zmrzli-
nárny. Pizzo kromě krásné písečné pláže nabízí 
i  množství barů a  obchůdků. Romantické úzké 
kamenné uličky, impozantní hrad Murat a  jedi-
nečný jeskynní kostel Piedigrotta se sochami 
vytesanými z  kamene, které představují scény 
ze života Ježíše či Panny Marie, vás zcela okouzlí.

Rossano Calabro
Rossano je historicky nejvýznamnější město 
Kalábrie, kde se spojují prvky Byzantské a Řecké 
říše. Rossano nabízí možnost vidět dvě odlišné 
kultury. Ve  staré části města najdete historicky 
významné kostely a katedrálu. Na pobřeží, hned 
vedle našeho hotelu, je vybudován úžasný 
aquapark. O jeho atraktivnosti svědčí fakt, že jde 
o největší vodní park v celé Kalábrii a přijíždějÍ 
sem návštěvníci z celého okolí!

Capo Vaticano

Lamezia Terme

Tropea
Pizzo

S. Maria di Ricadi
Nicotera Marina

Rossano Calabro



9594
OBLÍBENÝ

HOTEL

KALÁBRIE

Poloha: krásný hotelový resort se stupňo-
vitými terasami přímo nad mořem blízko 
magického zálivu Capo Vaticano • vesnička 
Santa Maria di Ricadi • 15 km od perly Ka-
lábrie, města Tropea (v blízkosti pravidelné 
autobusové spojení) • 65 km letiště Lame-
zia Terme 

Ubytování: 3 typy pokojů • 2-lůžkové po-
koje s možností přistýlky pro 1 až 2 osoby 
• 2-lůžkové pokoje s  možností 1 přistýlky 
a dítě do 7 let bez lůžka • rodinné pokoje 
pro 4 osoby (2 propojené místnosti: ložni-
ce se 2 lůžky a obývací místnost s 1 - 2 při-
stýlkami a společným sociálním zařízením) 
• klimatizace • telefon • trezor (za poplatek) 

• SAT TV • minilednička • koupelna (sprcha, 
WC a fén) • balkon resp. terasa

Vybavení hotelového komplexu: re-
cepce • hotelová restaurace • 2 bazénové 
komplexy (relax bazén a  bazén s  panora-
matickým výhledem na moře) • slunečníky 
a  lehátka (zdarma), plážové osušky za  de-
pozit • dětský bazén • bar  u bazénu • bar 
u pláže (možnost obědu, večeře, za popla-
tek) • wellness centrum (za poplatek) • mi-
nimarket • hotelový vláček (zdarma) 

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: cca 50 - 250 m od písečné hotelové 
pláže • vstup do moře místy kamenitý, dále 

Scoglio della Galea hotelový komplex 
Resort & Spa
od 16 792 Kč/8 dní

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.scogliodellagalea.it

Naše mínění: ráj pro vaši dovolenou postavený pří-
mo v  srdci horké Kalábrie vás okouzlí hned na  první 
pohled. Moderní a mimořádně kvalitní hotelový resort 
čeká na své hosty v nádherném hotelovém areálu vy-
budovaném přímo nad Tyrhénským mořem, v blízkosti 
jednoho z  nejkrásnějších zálivů Kalábrie. Dovolená 
v tomto rozlehlém hotelovém komplexu se stupňovitý-
mi terasami je zárukou prožití kvalitní rodinné dovole-
né v kombinaci s komplexní nabídkou profesionálních 
služeb. Atraktivitu celého prostředí dotvářejí bazény 
s velkou slunečnou terasou a romantickým panorama-
tickým výhledem na  záliv Capo Vaticano. Během dne 
vás horké kalábrijské slunce pozve ochladit se do  vln 
Tyrhénského moře zbarveného do  tyrkysové barvy 
a  odpočívat budete ve  stínu plážových slunečníků 
na  jedné z  nejkrásnějších pláží celé oblasti. Pohodl-
ně vás na  ni odveze hotelový vláček, kterým budou 
fascinovány zejména vaše děti. Večer zase budete 
moci obdivovat jedinečný západ slunce přímo z  tera-
sy u  restaurace nebo u  bazénu a  ochutnávat při tom 
originální italské speciality. Milovníci italské kuchyně si 
zde přijdou určitě na své. Jídla z mořských plodů, rybí 
speciality, těstoviny čili „ pasta „ či typické kalábrijské 
sladkosti uspokojí chuťe i nejnáročnějších hostů. Klid-
né dny u bazénu, na pláži či ve wellness centru hotelu 
je možné obohatit zajímavými výlety do okolí, které si 
můžete vybrat z naší bohaté nabídky fakultativních vý-
letů. Kromě skvostných míst v Kalábrii můžete dokonce 
podniknout i  jednodenní výlet na  Liparské ostrovy či 
ostrov Sicílie. Hotel Scoglio della Galea je vhodný pro 
milovníky krásné přírody, pro dvojice toužící po roman-
tice, ale i pro rodiny s dětmi. Náš tip na fantastickou ro-
dinnou dovolenou přímo u moře.

Capo Vaticano
S.Maria di Ricadi



9594
ATRAKTIVNÍ

OKOLÍ

KALÁBRIE

písčité dno (doporučujeme obuv do vody) 
• slunečníky a  lehátka (zdarma) • plážové 
osušky za depozit 

Sport a  zábava: stolní tenis • fitness • 2 
tenisové kurty • lukostřelba • dětské hřiště 
• internet (za poplatek) • diskotéka • amfite-
átr • vodní gymnastika • aerobic • wellness 
(za  poplatek) • půjčovna vodních sportů 
na pláži (bezmotorové sporty zdarma) • ce-
lodenní hotelové animace

ultra all inclusive snídaně, obědy, ve-
čeře formou švéd-

ských stolů včetně nápojů • tradiční ital-
ské alkoholické a  nealkoholické nápoje 

podávané v baru u bazénu denně v době 
od 10:00 hod. do 23:00 hod. (voda, cola, 
džusy, limonády, čaj, káva, pivo, bílé 
a červené víno, místní italské alkoholické 
nápoje: italský likér, whisky, vodka, gin) • 
nápoje podávané v plážovém baru den-
ně, v době od 10:00 do 13:00 a od 16:00 
do 19:00 hod. (voda, kola, ovocné džusy, 
čaj, káva, pivo, víno) • lehké snacky ve vy-
braných odpoledních hodinách • sluneč-
níky a lehátka u bazénu a na pláži 

Ceník: str. 256

Capo Vaticano
S.Maria di Ricadi

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
tiptravel.cz/video

videoprezentace



9796
OBLÍBENÝ

HOTEL

KALÁBRIE

Poloha: přímo u  krásné písečné pláže • 
5  km od  vesničky Nicotera Marina • 10  km 
od přístavního městečka Gioia Tauro • 30 km 
od  nejkrásnějšího města Tropea • 80  km 
od letiště v Lamezia Terme 

Ubytování: standardní pokoje určené pro 
2-4 osoby (2-lůžkové pokoje s možností 1 při-
stýlky a 2. dítě do 7 let bez lůžka), resp. pro-
storné rodinné pokoje pro 4 osoby (2 propo-
jené místnosti: ložnice se 2 lůžky a místnost 
s 1 - 2 přistýlkami se společným soc. zaříze-
ním) • klimatizace • telefon • TV • trezor • mini-
lednička • vlastní hygienické zařízení (koupel-
na se sprchou, WC a fén) • balkon resp. terasa 

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s recepcí • restaurace • restaurace na te-
rase s  grilem a  pizzou • bazénový komplex 
pro dospělé a děti (slunečníky a lehátka u ba-
zénu zdarma) • pool bar • dětský miniklub • 
junior klub • amfiteátr • dětské hřiště • „bib-
eronerie„ (kompletní stravovací servis pro 
infanty do 2 let - povinný příplatek na místě) 
• obchůdek • Wi-Fi u recepce (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: široká hotelová písečná pláž • sluneč-
níky a lehátka (zdarma) • k   dispozici bezmo-
torové vodní sporty (sailing, kánoe, šlapad-
la...) • plážové osušky za poplatek

Nicotera Beach hotelový komplex 
Sport & Family Resort
od 16 163 Kč /8 dní

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.nicoterabeachvillage.it

Naše mínění: právě zde, kde dochází k  ideálnímu 
spojení se srdcem Středomoří, v  zemi plné vitality, 
historického dědictví a staletých olivovníků, najdete 
okouzlující prázdninový resort Nicotera Beach v ob-
jetí exotických pomerančovníků a  zelených pinií, 
které vytvářejí oázu klidu na břehu blankytného Ty-
rhénského moře. Útulné ubytování v  samostatných 
hotelových budovách a  pečlivě udržovaná zahrada 
plynule přecházejí přes piniový lesík do  nádherné 
zlatavé písečné pláže. Od prvního vstupu do areálu 
hotelového resortu budete uneseni absolutní čis-
totou moře, okouzleni místní atmosférou italského 
jihu a  fascinováni krásou celého prostředí. Přímo 
z pohodlí vašich plážových lehátek se vám naskytne 
neopakovatelný pohled na  pobřeží táhnoucí se až 
k nejimpozantnějšímu zálivu celé oblasti Capo Vati-
cano a  v dálce budete moci zahlédnout nedaleké Li-
parské ostrovy či magickou Sicílii. Pro milovníky ital-
ské kuchyně bude tato dovolená gastronomickým 
zážitkem. Vůně pečených ryb či pravé italské pizzy 
vás doslova omámí a nedovolí vám přestat ochutná-
vat všechna nabízená jídla a místní speciality. Pokud 
toužíte ocitnout se v prázdninovém ráji a rozmazlo-
vat své smysly, neváhejte a přijměte pozvání do hote-
lového resortu Nicotera Beach. Vedle vysoké kvality 
stravovacích služeb jsou vám k dispozici profesionál-
ní animace a široká nabídka sportovních aktivit. Toto 
prázdninové království vyhoví i požadavkům nároč-
nější klientely. Doporučujeme pro všechny věkové 
kategorie, hlavně pro rodiny s dětmi.

Mortelleto
Nicotera Marina



9796
AKTIVNÍ

DOVOLENÁ
PŘÍMO

NA PLÁŽI
KLUBOVÁ

DOVOLENÁ

KALÁBRIE

Sport a zábava: tenisové kurty • fotbal • stol-
ní tenis • volejbal • vodní gymnastika • aerobic 
• dětské hřiště • lukostřelba • šipky • celodenní 
mezinárodní hotelové animace • baby klub 
• junior klub • miniklub se slovenským resp. 
českým animátorem • půjčovna bezmotoro-
vých vodních sportů na pláži

ultra all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou boha-

tých švédských stolů včetně nápojů (víno, 
pivo, voda a točené nealko nápoje během 
obědů a večeří) • večeře i v restauraci na te-
rase: těstoviny, pizza, grilované ryby, moř-
ské plody (nutná rezervace předem) • lokál-
ní alkoholické a  nealkoholické nápoje 

podávané od  08:00 do  24:00 hod. (voda, 
nealkoholické nápoje, čaj, káva, pivo, víno, 
místní alkoholické nápoje) • lehčí občerst-
vení (snacky, koláčky a pod.) podávané bě-
hem dne ve  vyhrazených hodinách • slu-
nečníky a  lehátka u  bazénu a  na  pláži • 
celodenní hotelové animace a  miniklub 
ve slovenském resp. českém jazyce

SUN & FUN klub naši animátoři ve  spolu-
práci s  hotelovým týmem 

připravili pro vás během letních prázdnin 
(červenec a srpen) denní i večerní aktivity, 
při kterých se pobaví děti i dospělíi. 

Ceník: str. 256

Mortelleto
Nicotera Marina

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
tiptravel.cz/video

videoprezentace



9998
AKTIVNÍ

DOVOLENÁ

KALÁBRIE

Poloha: přímo u široké písečné pláže (mís-
ty s příměsí kamínků) • lokalita Rossano Ca-
labro, část Zolfara • 9 km od Rossano (auto-
busové spojení)

Ubytování: standardní 2-lůžkové pokoje 
s možností přistýlky pro 1 - 2 osoby • klima-
tizace • TV • trezor • minilednice (naplnění 
za  poplatek) • telefon • vlastní hygienické 
zařízení (koupelna se sprchou, WC a  fén) • 
balkon nebo terasa

Vybavení hotelového komplexu: hotel 
se skládá ze dvou částí: Itaca a  Nausicaa • 
recepce • 2 restaurace • bazénový komplex 
pro dospělé a děti včetně plaveckého ba-

zénu a vířivky • slunečníky a  lehátka u ba-
zénu • několik barů • amfiteátr • diskotéka 
• „biberonerie“ (kompletní stravovací servis 
pro infanty do 2 let za nepovinný příplatek 
na  místě) • obchůdek • beauty centrum • 
hotelové animace pro děti a  dospělé bě-
hem celého dne 

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: písečná pláž místy s příměsí kamín-
ků • k dispozici slunečníky a lehátka zdarma 
(2 lehátka a  1 slunečník na  pokoj) • různé 
vodní sporty na pláži (za poplatek) • plážo-
vé osušky za poplatek

Sport a zábava: resort doporučujeme ak-

Itaca - Nausicaa hotelový komplex 
Sport & Family Resort
od  16 392 Kč/8 dní

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.valtur.it

Naše mínění: otevíráme vám bránu hotelového 
komplexu Itaca - Nausicaa, patřící do  renovované 
hotelové sítě Valtur. Profesionální management zaru-
čuje poskytování služeb na vysoké úrovni. Ponoříme 
se do moře zábavy, zavlníme se v  rytmu chytlavých 
letních melodií a  zažijeme adrenalinové lety z  těch 
nejšílenějších tobogánů. Mít za  místo dovolené re-
sort s  možností takového vyžití hned v  sousedství 
vašeho pokoje je vytoužený sen každého dítěte. Nic-
méně pozor, zábava zde nebude pouze pro děti! Tato 
bláznivá prázdninová jízda vás s  jistotou nenechá 
sedět na místě, i když patříte mezi starší ročníky. Kdo 
by odolal? Po sjíždění tobogánů se oddejte i odpo-
činku a  nechejte se příjemně namasírovat tryskami 
relaxační vířivky. Barevné království Itaca - Nausicaa 
vám nabízí množství sportovních hřišť a  atraktivní 
animační program, pod vedením profesionálního 
hotelového týmu Clubu Valtur. Jsme zvědaví, jaký 
chytlavý letní hit bude letos vládnout břehem oblas-
ti Rossano. Zveme vás, abyste ho poznali a notovali 
s námi! Melodie s barvou léta s  jistotou nedostane-
te z hlavy ještě dlouho po návratu domů a vaše děti 
budou zbožňovat klubové tance hotelových animá-
torů. Takové místo plné života je to pravé osvěžení. 
Po aktivním dni se můžete oddat masáži či vydat se 
na jedno z večerních animačních vystoupení. V srdci 
areálu se nachází malé náměstíčko, které se ve večer-
ních hodinách promění na pravou promenádu   typic-
kého letního střediska. Závoj teplého večera a okolní 
italská vřava jsou tou pravou kulisou na  zakončení 
slunečného dne.

Rossano Calabro
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tivním rekreantům • tenisové kurty (osvět-
lení za  poplatek) • hřiště pro míčové hry 
(fotbal, volejbal) • stolní tenis • plážový vo-
lejbal • vodní gymnastika • aerobic • boccia 
• lukostřelba • půjčovna kol (za poplatek) • 
celodenní hotelové animace pro děti a do-
spělé • největší aquapark v  Kalábrii přímo 
v  sousedství: fantastický Aquapark Odi-
ssea 2000 s bohatými zábavními atrakcemi 
(za poplatek): tobogány, vodní vlny, vodo-
pády, relaxační atrakce atd. 

ultra all inclusive snídaně, obědy 
a  večeře formou 

švédských stolů včetně neomezených 
místních nápojů (víno, voda, točené ne-

alko nápoje během obědů a  večeří) • 
místní  alkoholické a nealkoholické nápo-
je podávané v  all inclusive baru v  době 
od 9:00 do 24:00  hod. (voda, nealko ná-
poje, káva, čaj, pivo, víno, likér, destilát) • 
plážový bar s  vybranými nápoji v  době 
od 10:00 do 18:00 hod. • lehčí občerstve-
ní podávané během dne ve vyhrazených 
hodinách • slunečníky a  lehátka u  bazé-
nu a  na  pláži (2 lehátka a  1 slunečník 
na pokoj zdarma)

Ceník: str. 256

Rossano Calabro

Úžasný aquapark 
hned vedle hotelového komplexu!
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Marina di Sorso Costa Smeralda
Golfo Aranci

SARDINIE

Při návštěvě tohoto překrásného 
ostrova stačí jen nějaký čas vnímat jeho 
magickou sílu a sami pochopíte, že se 
v mnohém vůbec nepodobá zbytku 
Itálie. Nenajdete tu monumentálnost 
Říma, nepřístupnou noblesu Toskánska, 
temperament pikantní Kalábrie ani 
perfekcionismus průmyslového severu. 
Pobyt by zde měl být předepisován jako 
recept každému, komu vypověděly ba-
terky a je unavený civilizačním ruchem. 
První, s čím se setkáte, je nepopsatelný 
klid a typická vůně ostrova. Sardinie se 
někdy nazývá také ostrovem pěti barev. 
Růžová symbolizuje plameňáky a divo-
ké růže, zelená zase lesy, žlutá slunce, 
modrá moře a oblohu a poslední bar-

vou je stříbrná, symbolizující historické 
město Nora. O Sardinii se mluví také 
jako o Karibiku Středomoří. Sardiňané si 
krásu pláží úzkostlivě střeží pro své bu-
doucí generace. Tento zapomenutý ráj 
na zemi objevili turisté jen před sto lety 
a dnes zde tráví dovolenou hvězdný 
Hollywood. Na smaragdovém pobřeží 
na severovýchodní straně ostrova 
známém jako Costa Smeralda má sídla 
italská smetánka i hvězdy showbyzny-
su. Neváhejte navštívit tento fantastický 
ostrov Sardinii a splňte si svůj sen trávit 
dovolenou na nejkrásnějších plážích 
Evropy.

Sardinie - „ zapomenutý ráj Středomoří „ 
i takový přívlastek má tento kouzelný ostrov 
s překrásným azurovým mořem, panenskou 

přírodou, nádhernými písečnými plážemi 
a vzrušujícím členitým pobřežím. Pláže Sar-

dinie patří k nejkrásnějším v Evropě a jsou 
často zcela nedotčené, obklopené horami 
a mnohdy přístupné pouze od moře. Bílé 

vesničky postavené na těch nejneuvěřitel-
nějších místech strmých svahů připomínají 

ptačí hnízda. Jednou z místních rarit jsou 
stáda divokých koní, žijících volně v přírodě.

Klim. podmínky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 22° 27° 30° 30° 27° 23°
Teplota vody 17° 21° 23° 24° 23° 21°

Rozloha: 24 090 km2 • Počet obyvatel: 1 675 411
Hlavní město: Cagliari • Měna: euro

Golfo Aranci
Golfo Aranci je součástí provincie Olbia. Meziná-
rodní letiště je vzdáleno jen cca 30 minut. Celá 
oblast je známá krásnými plážemi s jemným bílým 
pískem, které právem získaly ocenění Modrá vlajka 
za čistotu a kvalitu pláže. Pokud jde o aktivní od-
počinek, na Sardinii si můžete zahrát golf, zajezdit 
na  koních, potápět se, surfovat. Vzrušující je jízda 
na  motorových člunech, nebo slézání zdejších 
kopců. Sardinie je ráj pro lidi, kteří milují dobré jídlo. 
Zda je to voňavé pečivo, delikátní jehla masa peče-
ná na otevřeném ohni, čerstvé plody moře, nespo-
čet druhů sardského sýra Pecorino, čerstvé ovoce 
a zelenina přímo od pěstitelů a samozřejmě zdejší 
víno. Doporučujeme všem milovníkům Itálie, kte-
rým se návštěvou této oblasti splní sen o dovolené 
v Karibiku Středomoří. 

Costa Smeralda
Smaragdové pobřeží, či pobřeží drahokamů, je 
10 km dlouhý pobřežní pás, rozkládající se severně 
od Olbie mezi zálivy Golfo di Arzachena a Golfo di 
Cugnana. Už samotný název, Costa Smeralda, před-
určuje tuto oblast plnou nádherných pláží posetých 
bílými písky být příjemným místem na odpočinek. 
Pobřeží je plné skvostných letovisek s  množstvím 

luxusních  přístavů s  nejdražšími jachtami světa. 
Nejatraktivnější jsou přístavy Porto Cervo a  Porto 
Rotondo. V nich hledají odpočinek a uvolnění ze-
jména ti, kteří mají „molti soldi“, čili hodně peněz. 
Politici, podnikatelé, herci, zpěváci, jedním slovem 
italské celebrity. Potkat zde můžete např. Madonnu, 
Al Pacina, manžele Beckhamovi nebo politika Silvia 
Berlusconiho. Toto nejluxusnější místo na  ostrově 
Sardinie je známé i  skvělými podmínkami na  po-
tápění a  šnorchlování. Budete fascinováni krásou 
pobřeží, které se pyšní smaragdovou barvou moře. 

Marina di Sorso
Křišťálově průzračná voda ve spojení se sněhobílý-
mi plážemi s jemným pískem jako v Karibiku, s vý-
hledem na borovicové lesy v kombinaci s rostoucí-
mi palmami po pobřeží, dělají z tého oblasti turisty 
velmi vyhledávané místo. Doporučujeme si prona-
jmout loďku ,,patino“  na které můžete prozkoumat 
celé pobřeží. Nadšenci surfování a windsurfingu si 
tu také najdou místo pro sebe, zatím co pobřežní 
dno je neodolatelnou výzvou pro potápěče. Jak 
toužíte alespoň trochu poznat historii Sardínie, 
doporučujeme navštívit nedaleké město Sassari. 
Za návštěvu určitě stojí katedrála San Nicola di Bari 
a  nebo půvabný starobabylonský chrám Monte 
d’Accoldi z časů Mezopotánie. 

Olbia
Terranova Pausania, jak se město Olbia jmenovalo 
prěd rokem 1940, se nachází v severovýchodní čás-
ti ostrova. Z  jeho zeměpisné polohy vyplýva, že je 
snadno dostupné po souši i po moři a turistům i do-
mácím zde slouží jednak přístav, tak i mezinárodní 
letiště. Pobřežní území Olbie sahá do  vzdálenosti 
několika stovek kilometrů. Na  jihu najdeme pláže 
Saline, Costa Romantica i  Plti Casu. Olbia je také 
slavná díky archeologickému objevu 24 vraků lodí. 
Milovníci historie a hradů mohou jen pár kilometru 
od města navštívit hrad Pedres nebo hrad Castello 
di So Paulazza, který je byzantského původu. Olbia 
už dnes není pouze místem pro rekreanty, kteří se 
sem přicházejí podívat z Costa Smeralda, ale stalo se 
pravou turistickou lokalitou. 

Santa Teresa Gallura
Při procházce pestrobarevnými uličkami s  množ-
stvím obchůdků a  typicky malých kaváren, po-
noříte se do  místní atmosféry tohoto menšího 
přímořského městečka. Santa Teresa Gallura je 
vyhledáván hlavně pro svůj přístav, ze kterého se 
lehce dostanete na oblíbenou Korsiku a nebo sou-
ostroví La Maddalena, známe pro své okouzlující 
pláže připomínající Karibik. 
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Poloha: hotel se nachází v jedné z nejkrásněj-
ších oblastí Sardínie, přímo u  krásné písečné 
pláže s výhledem na Korsiku • přibližně 7 km 
od  turisty vyhledávaného městečka Santa 
Teresa Gallura s nákupními a zábavními mož-
nostmi • 60 km od letiště v Olbii 

Ubytování: příjemně zařízené 2- lůžkové 
pokoje „Maddalena“ s možností 1, resp. 2 při-
stýlek s výhledem moře • rodinné pokoje „Ca-
prera“ propojené dveřmi, určené pro max. 4 
osoby • klimatizace • telefon • trezor • minibar 
• SAT TV • vlastní hygienické zařízení (koupel-
na se sprchou, WC a fén) • balkon nebo terasa 
s posezením 

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s  recepcí • hlavní restaurace • pool bar • 
plážový bar • hotelový bazén s terasou na slu-
nění (slunečníky a  lehátka zdarma) • dětský 
bazén • dětské hřiště • minimarket • amfiteátr • 
Wi-Fi v prostorách recepce zdarma • hotelový 
vláček jezdí po areálu hoteu v průběhu dne 

Stravování: formou all inclusive.

Pláže: nádherná široká pláž s pozvolným vstu-
pem do moře • slunečníky a  lehátka zdarma 
• plážové osušky (za poplatek) • vodní sporty 
(za poplatek)

Sport a zábava: hotel s množstvím aktivního 
vyžití • v areálu se nachází vícero sportovních 

Marmorata Village hotelový komplex 
Resort & Beach
od 18 319 Kč/8 dní 

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.marmoratavillage.com

Naše mínění: pod letním sluncem kouzelné Sardínie, 
v jedné z nejkrásnějších částí ostrova, v blízkosti ma-
gické Korsiky, prožijete neopakovatelné prázdnino-
vé chvíle ve fantastickém resortu Marmorata Village, 
který vám nabízíme jako absolutní letošní novinku. 
Tento okouzlující hotelový komplex, čeká na své hos-
ty v nádherném terasovitém hotelovém areálu, který 
se skládá ze dvou hotelových komplexů nazývaných 
příznačně Maddalena a  Caprera situovaných přímo 
nad nádhernou hotelovou pláží s  jemným pískem 
a tyrkysově průzračnou vodou, která umocní váš po-
cit nezapomenutelné klubové dovolené. Hlavně ro-
diny s malými dětmi ocení pozvolný vstup do moře. 
Prostorný areál svým klientům nabízí nekonečnou 
škálu oddychu, zábavy či sportovního využití. Během 
vaší vytoužené dovolené, budete moci relaxovat ne-
jen na krásné pláži, ale i při jednom ze tří hotelových 
bazénů, kde na vaše děti čekají vodní atrakce, sklu-
zavky a  houpačky. O  váš volný čas a  nespoutanou 
zábavu se s  radostí postarají profesionální hoteloví 
animátoři, ve spolupráci s našimi zkušenými animá-
tory. O  gurmánský zážitek se postarají italští mistři 
kuchařského umění, kteří pro vás připraví širokou 
nabídku středomořské kuchyně a  zároveň, budete 
mít možnost vyzkoušet i  tradiční sardínskou kuchy-
ni. Atraktivitu celého prostředí dotváří na  vlnách 
holdující luxusní jachty, výletní lodě či plachetnice. 
Fantastický hotelový resort Marmorata Village, do-
poručujeme pro všechny věkové kategorie, hlavně 
pro vyznavače ostrovní dovolené, kteří milují Itálii 
v  kombinaci se službami all inclusive. Tak neváhej-
te a  přijměte naše pozvání zažít tu pravou italskou 
dovolenou v jedné z nejkrásnějších oblastí Sardínie. 

Santa Teresa Gallura 
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hřišť (basketbalové, volejbalové, bedmintono-
vé) • minigolf • plážový volejbal • stolní tenis • 
boccia • vodní sporty (za poplatek) • hotelové 
animace a dětský miniklub s našimi animátory

ultra all inclusive snídaně, obědy, veče-
ře formou švédských 

stolů v restauraci (voda, bílé a červené víno, 
točené soft nápoje, podávané během obě-
dů a  večeří) • místní nealkoholické nápoje 
(voda, cola, oranžáda, čaj s  citronem, káva 
s mlékem) podávané v baru u bazénu v době 
od  10:00 - 23:00 hod. a  v  plážovém baru 
(10:00-18:00 hod.) • místní alkoholické nápo-
je (místní točené pivo, bílé víno, červené 
víno, 1 druh likéru, 1 druh whisky a 1 druh 

vodky) podávané v baru u bazénu (v době 
od  10:00-23:00 hod.) a  místní točené pivo 
podávané v plážovém baru (v době od 10:00 
- 18:00 hod.) • slunečníky a lehátka u bazénu 
a na pláži zdarma (plážové osušky za popla-
tek) • hotelové animace a  dětský miniklub 
i ve slovenském nebo českém jazyce

SUN & FUN klub pro děti a  dospělé jsme 
v  rámci klubové dovolené 

(v  měsících červenec a  srpen) za  asistence 
našich animátorů, kteří jsou součástí hotelo-
vého animačního týmu, připravili pro vás 
bohaté sportovní a zábavné aktivity

Ceník: str. 255

Santa Teresa Gallura

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
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Poloha: přímo u  krásné písečné pláže 
s  jemným bílým pískem v  oblasti Golfo 
Aranci • cca 20 km od  letiště v  Olbii • cca 
35 km od  Porto Cervo s  luxusním jach-
tovým přístavem a  bohatými nákupními 
možnostmi

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností 1 
přistýlky s balkonem resp. terasou s pose-
zením zařizeny v typickém sardinském sty-
lu • prostorné rodinné pokoje pro 4 osoby 
s  balkonem, resp. terasou s  posezením • 
ve všech pokojích se nachází: klimatizace • 
telefon • trezor • SAT TV • minibar (doplnění 
za  poplatek) • vlastní hygienické zařízení 
(sprcha, WC a fén na vlasy) 

Vybavení hotelového komplexu: vstup-
ní hala s recepcí • hlavní restaurace • pool 
bar • plážový bar • hotelový bar • sladko-
vodní bazén pro děti i  dospělé • amfiteá-
tr • minimarket • wellness centrum (extra 
platba) 

Stravování: formou all inclusive.

Pláže: přímo u krásné písečné pláže s po-
zvolným vstupem do  moře • slunečníky 
a  lehátka zdarma (plážové osušky za  po-
platek) • k dispozici plážový bar s osvěžu-
jícimi nápoji • hotelový plavčík

Sport a  zábava: stolní tenis • tenisové 
kurty (večerní osvětlení za poplatek) • am-

Colonna Beach hotelový komplex 
Family Resort
od 20 952 Kč/8 dní 

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.valtur.it/sardegna/colonna-beach

Naše mínění: těší nás, že vám opět můžeme na-
bídnout mimořádně oblíbený prázdninový resort 
Colonna Beach, který leží přímo na  Smaragdovém 
pobřeží ostrova Sardinie. Své prázdninové sny bude-
te moci snít ve  4* resortu, jehož rozlehlý areál končí 
přímo na nádherné hotelové pláži, oceněné Modrou 
vlajkou za  čistotu a  kvalitu. Budete zcela okouzleni 
kvalitou pláže, která je pokrytá jemným bílým pískem. 
Hotelový komplex se nachází ve vyhledávané oblasti 
Golfo Aranci, která je známá nejkrásnějšími plážemi 
celého ostrova. Tyrkysová barva moře vám naprosto 
vyrazí dech a  vy se budete moci pochlubit fotogra-
fiemi z dovolené, které budou připomínat dovolenou 
v  Karibiku. Na  své si přijdou všichni milovníci plavá-
ní, šnorchlování a  potápění. Vstup do  moře je velmi 
pozvolný, což ocení zejména rodiny s malými dětmi. 
Krásný areál lemuje z jedné strany široká písečná pláž 
a od vnitrozemí ho obklopuje zeleň piniových stromů. 
Ubytování nabízí v hotelových budovách umístěných 
na  mírném svahu, jejichž pokoje jsou zařízeny velmi 
příjemně s využitím tradičních sardinských prvků. Mi-
lovníci italské kuchyně si zde přijdou určitě na své. Jíd-
la z mořských plodů, rybí speciality, těstoviny či pravé 
sardinské sladkosti uspokojí i  ty největší gurmány. 
Během vaší vytoužené dovolené budete moci relaxo-
vat nejen na krásné pláži, ale i při velkém hotelovém 
bazénovém komplexu, který je ideálním místem pro 
zábavu, o kterou se postarají profesionální animátoři. 
Relaxaci u  bazénu či na  pláži, lze obohatit zajímavý-
mi výlety do  okolí. Mezi nejatraktivnější bude určitě 
patřit výlet do města Porto Cervo, Olbie, či na ostrovy 
La Maddalena. Dovolenou na Smaragdovém pobřeží 
ostrova Sardinie doporučujeme pro všechny věkové 
kategorie, hlavně pro rodiny s dětmi. 

Golfo Aranci 
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fiteátr • plážový volejbal • centrum potá-
pění (extra platba) • fotbalé hřiště • boccia 
• nabídka vodních sportů na  pláži (extra 
platba) • lukostřelba • mezinárodní hote-
lové animace profesionálního týmu Klubu 
Valtur pro děti i dospělé • dětský miniklub 
pro děti od 4-12 let 

ultra all inclusive snídaně, obědy, ve-
čeře formou boha-

tých švédských stolů v  restauraci (voda, 
točené soft nápoje, italské bílé a červené 
víno, místní točené pivo podávané bě-
hem obědů a  večeří) • místní nealkoho-
lické nápoje (voda, cola, oranžáda, čaj 
s  citronem, káva s  mlékem) podávané 

v baru u bazénu v době od 10:00 - 23:00 
hod. a  v  plážovém baru (10:00-18:00 
hod.) • místní alkoholické nápoje (místní 
točené pivo, bílé víno, červené víno, 1 
druh likéru, 1 druh whisky a 1 druh vod-
ky) podávané v  baru u  bazénu (v  době 
od 10:00-23:00 hod.) a místní točené pivo 
podávané v  plážovém baru (v  době 
od 10:00 - 18:00 hod.) • lehké snacky po-
dávané v hotelovém režimu • slunečníky 
a  lehátka u  bazénu a  na  pláži zdarma 
(plážové osušky za  poplatek) • meziná-
rodní hotelové animace pro děti i depělé 
• dětský miniklub pro děti od 4-12 let 

Ceník: str. 255

Golfo Aranci 

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
tiptravel.cz/video

videoprezentace
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SLUNEČNÍKY

A LEHÁTKA ZDARMA
RODINNÁ

DOVOLENÁ

SARDINIE

Poloha: hotelový resort se nachází přímo 
u  krásné hotelové pláže v  objetí piniové-
ho lesa • cca 9 km od  městečka Marina di 
Sorso s  nákupními možnostmi • cca 15 km 
od města Sassari s bohatými kulturními pa-
mátkami • cca 47 km od oblíbeného a zná-
mého historického městečka Alghera

Ubytování: v  typickém sardínském sty-
lu zařízené standardní 2-lůžkové pokoje 
s možností 1 resp. 2 přistýlek • klimatizace • 
telefon • minibar • SAT TV • trezor (za popla-
tek) • vlastní hygienické zařízení (koupelna 
se sprchou, WC a fén na vlasy) • balkón resp. 
terasa s posezením 

Vybavení hotelového komplexu: recep-
ce • hlavní restaurace • plážový bar • hotelo-
vý bazén pro děti a dospělé • pool bar • ví-
ceúčelové outdoorové hřiště (tenis, fotbal) 
• amfiteátr pro večerní show • TV místnost 
• mezinárodní hotelové animace a  dětský 
miniklub • aerobic • vodní gymnastika 

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: hotelový areál končí přímo u  nád-
herné písečné pláže s pozvolným vstupem 
do moře, který ocení zejména rodiny s dět-
mi • slunečníky a  lehátka zdarma (plážové 
osušky za poplatek) • k dispozici plážový bar 
s nápoji

Club del Golfo hotelový komplex 
Resort & Beach
od 21 192 Kč/8 dní 

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.aeroviaggi.it

Naše mínení: pro ty, kteří touží zažít nezapome-
nutelnou ostrovní dovolenou na  kouzelné Sardinii 
proslulou azurovým mořem a  plážemi připomínají-
cími Karibik, jsme připravili skvělou letošní novinku, 
fantastický čtyřhvězdičkový hotelový komplex Club 
del Golfo, který můžete najít exkluzivně pouze v naší 
nabídce. Tento impozantní hotelový komplex nachá-
zejíci se v nádherné hotelové zahradě plné vzácných 
dřevin a květin, patří mezi velmi vyhledávané prázd-
ninové cíle. Pokud sníte o  klidném vychutnávání si 
letních prázdninových dnů v  překrásném prostředí 
smaragdového ostrova, tak neváhejte a rychle přijmě-
te naši letošní horkou nabídku. Celý hotelový areál 
u borového lesa končí přímo na krásné písečné pláži 
s pozvolným vstupem do moře a se spoustou sluneč-
níků a lehátek. Nedaleký plážový bar, nabízející osvě-
žení během horkých letních dnů ocení hlavně rodiny 
s dětmi. Během vaší vytoužené dovolené budete moci 
relaxovat nejen na krásné pláži, ale i u hotelového ba-
zénu, který je ideálním místem pro zábavu, o kterou se 
postarají profesionální hoteloví animátoři. Mimořád-
ně chutná italská kuchyně s  důrazem na  místní sar-
dinské a středomořské speciality patří k přednostem, 
které posouvají tento prázdninový ráj na  žebříčku 
oblíbenosti stále výš a výš. Bohatá nabídka švédských 
stolů uspokojí každého gurmána. Nerušené nicnedě-
lání si budete vychutnávat v útulně zařízených poko-
jích v  typickém mediteránském stylu. Pro nadšence 
aktivní dovolené máme připravenou pestrou nabídku 
atraktivních fakultativních výletů, o  kterých vás s  ra-
dostí poinformuje náš delegát. Naše letošní novinka 
vás přesvědčí svými vynikajícími službami, kvalitním 
ubytováním a zaručeně chutnou stravou o správném 
výběru vaší letní dovolené. 

Marina di Sorso
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ATRAKTIVNÍ

OKOLÍ
PŘÍMO

NA PLÁŽI
NOVINKA

V NABÍDCE

!
SARDINIE

Sport a  zábava: bohaté zábavné a  spor-
tovní vybavení pro děti i dospělé • hotelový 
bazén pro děti i dospělé • víceúčelové hřiště 
vhodné pro tenis a  fotbal • amfiteátr • me-
zinárodní hotelové animace a  dětský mi-
niklub pro děti od 4-12 let • aerobic • večerní 
show pro děti i dospělé • stolní tenis • vodní 
sporty na pláži (za poplatek)

ultra all inclusive snídaně, obědy, ve-
čeře formou boha-

tých švédských stolů v  restauraci (voda, 
bílé víno, červené víno, točené soft nápo-
je, podávané během obědů a  večeří) • 
místní nealkoholické nápoje (voda, cola, 
oranžáda, čaj s citronem, káva s mlékem) 

podávané v  baru u  bazénu v  době 
od  10:00 - 23:00 hod. a  v  plážovém baru 
(10:00 - 18:00 hod.) • místní alkoholické 
nápoje (místní točené pivo, italské bílé 
víno a červené víno, 1 druh likéru, 1 druh 
whisky a 1 druh vodky) podávané v baru 
u  bazénu (v  době od  10:00-23:00 hod.) 
a  místní točené pivo podávané v  plážo-
vém baru (v době od 10:00 - 18:00 hod.) • 
slunečníky a  lehátka u  bazénu a  na  pláži 
zdarma (plážové osušky za  poplatek) • 
mezinárodní hotelové animace pro děti 
i  dospělé • dětský miniklub pro děti 
od 4-12 let 

Ceník: str. 255

Marina di Sorso

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
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Campofelice di Roccella

PALERMO

Taormina

Gioiosa Marea

Marina di Portorosa

Cefalú

Catania

Piraino

SICÍLIE

Největší ostrov Itálie, ale i celého Stře-
domoří je právem nazýván „ ostrovem 
Slunce „ díky svému subtropickému 
podnebí, horkým letním měsícům 
a mírnému klimatu během zimního 
období. Tento kouzelný ostrov omývají 
tři moře: Středozemní na jihozápa-
dě, Tyrhénské na severu a Jónské 
na východě. Ke svému současnému 
pojmenování přišla Sicílie v dobách, kdy 
ji ovládali Řekové. Původní obyvatelé ji 
nazývali Sicania. Řekové jí vybrali jméno 
podle trojúhelníkového tvaru ostrova 
Trinacria. Nakonec dostala jméno podle 
národa „ popolo dei Siculo „, tedy Sicilia. 
Pro turisty je přitažlivá nádhernou pří-
rodou, zlatavými plážemi a množstvím 

antických památek, mezi kterými jsou 
zachovalé impozantní řecké chrámy 
i originální stavby z normandského 
období. Tento ostrov navštěvují turisté 
během celého roku. Teplé barvy všu-
dypřítomných citrusových a pomeran-
čovníkových hájů se prolínají s neuvěři-
telně tyrkysovou barvou moře. Na tuto 
magickou krajinu dohlíží z úctyhodné 
výšky 3350 m sopečný gigant - Etna, 
jediný aktivní vulkán Evropy. Mnozí po-
važují Sicílii za krajinu plnou kontrastů. 
Je totiž vzrušující a poutavá, starobylá 
i moderní zároveň.

Kouzelná země, kde Archimedes vy-
učoval a svatý Pavel kázal, země, která 
byla řeckou kolonií, římskou provincií, 
arabským emirátem a normandským 

královstvím, vás okouzlí hned při první 
návštěvě. Je to ostrov, který má největší 

počet historických památek na světě, 
zařazených do seznamu světového kul-

turního dědictví organizace UNESCO. 
Říká se, že Sicílie je Evropa, Asie i Afrika 
promísená do jedné nádherné krajiny, 

jejíž přitažlivosti jen málokdo odolá.

Klim. podmínky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 26° 28° 30° 32° 30° 28°
Teplota vody 24° 26° 27° 28° 27° 25°

Rozloha: 25 426 km2 • Počet obyvatel:5 100 000
Hlavní město: Palermo • Měna: euro

Campofelice di Roccella
Campofelice di Roccella je malé městečko nachá-
zející se asi 50 km jihovýchodně od Palerma. Nejza-
jímavější památkou je kostel Chiesa Madre a hrad 
Torre Roccella ze 14. století postavený na pláži, kte-
rý byl postaven Araby a později se stal důležitým 
obranným bodem. Dnes můžete obdivovat zbyt-
ky původního divadla s  typicky gotickými okny 
a malou kaplí. Při návštěvě městečka nevynechejte 
osmihranné náměstí Piazza Garibaldi, na kterém se 
v průběhu léta konají různé akce spojené s hud-
bou, tancem a ochutnávkou vín.  

Cefalú
Cefalú je okouzlující přímořské letovisko s  pří-
stavem, ležící pod obrovskou skálou La Rocca 
jen necelých 15 km od městečka Campofelice di 
Roccella. Z dálky město působí klidným dojmem 
- opak je však pravdou! Je přeplněné úzkými ka-
mennými uličkami, které dýchají historií sahající 
až do období starověkého Řecka. Nejznámější pa-
mátka tohoto romantického městečka, nejstarší 
normanská katedrála na Sicílii, je na Piazza Duo-
mo. V  centru hustě zastavěného starého města 
se otevírá malé náměstí, které vede do  arabské 
prádelny s kamennými nádržemi, z nichž vyvěra-
jí silné prameny. Ještě nedávno zde místní ženy 

právali prádlo. V Cefalú můžete vystoupat pěšky 
až na mohutnou horu La Rocca, navštívit muze-
um Mandralisca, nakoupit suvenýry nebo si pose-
dět v některé z četných restaurací a ochutnat vy-
nikající sicilské víno, či oblíbený nápoj z citronové 
kůry, tzv. Limoncello. V Cefalú spolehlivě zažijete 
autentickou sicilskou atmosféru. 

Palermo
Hlavní město Sicílie, ležící v  kotlině zvané Zlatá 
mušle, obklopené horami, je více než muze-
um. Jelikož se zde střetávaly mnohé kultury, je 
plné různých architektonických skvostů. Úzkým 
uličkám, které vypadají stejně jako před staletími, 
kontrastují široké bulváry lemované stromy. Je 
směsicí kultur od dávných dob - fénické, byzant-
ské, arabské a normanské, až po současnost. 

Monreale
Na skok od Palerma je městečko Monreale s im-
pozantní katedrálou, která je příkladem norman-
ské architektury. Stavět se začala v 12. století a 
přestože je velmi pěkná i zvenčí, za svou jedineč-
nost vděčí zejména bohaté mozaikové výzdobě, 
kterou sem chodí obdivovat tisíce turistů.

Piraino
Malé sicilské městečko, které se vyznačuje klidnou 
atmosférou nabízí svým návštěvníkům mnoho zají-
mavých historických skvostů, za něž vděčí arabům. 
Jejich vliv je místy stále vnímán na architektuře míst-
ních památek. Piriano je obklopené rozmanitou zele-
ní a blízkými majestátními horami, které poskytují ro-
mantické výhledy na blízké Liparské ostrovy. Právě tu 
si vychutnáte pravý šálek italského capuccina v malé 
kavárničce umístěné v jedné z romantických uliček 
s nezapomenutelným výhledem na křišťálově čisté 
moře. Piraino nadchne každého členitým pobřežím, 
kde se strmé skály střídají s půvabnými zátokami.

Marina di Portorosa
Malebný jachetní přístav v zálivu Patti ležící přímo 
naproti Liparským ostrovům a  v  těsné blízkos-
ti krásné písečné pláže patří mezi vyhledávané 
prázdninové cíle italské smetánky. Nedaleké 
městečko Furnari (14. stol.) založil baron Filip-
po Furnari, který zde později postavil i  hrad. Až 
do  dnešního dne si toto půvabné sicilské měs-
tečko zachovalo svou jedinečnou tvář. Večerní 
procházky, či posezení v některé z originálních ta-
veren ve vás zanechá ty neopakovatelné roman-
tické chvíle strávené na Sicílii.
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PŘÍMO

NA PLÁŽI
OBLÍBENÝ

HOTEL

SICÍLIE

Poloha: v  klidné části malého městečka 
Campofelice di Roccella (5 km) • areál hote-
lového komplexu končí přímo u  zlatavé pí-
sečně-oblázkové pláže • slunečníky a lehátka 
zdarma (plážové osušky za  vratný depozit, 
výměna za poplatek) • cca 15 km od městeč-
ka Cefalú s množstvím historických památek, 
obchůdků, barů a restaurací (dostupné míst-
ními autobusy) • cca 45 km od hlavního města 
Palerma • aquapark v Cefalú (cca 10 km, za po-
platek) • 5 km Madonia Golf Club 

Ubytování: vkusně zařízené 2-lůžkové hote-
lové pokoje s 1, resp. 2 přistýlkami • klimatiza-
ce • telefon • trezor (za poplatek) • minibar • 
SAT TV • vlastní příslušenství (sprcha, WC, fén) 

• balkon resp. terasa s posezením

Vybavení hotelového komplexu: rozlehlý 
hotelový areál situovaný v  subtropické ho-
telové zahradě • elegantní vstupní hala s  re-
cepcí • vnitřní bazén s jacuzzi (za poplatek) • 
venkovní a vnitřní restaurace • pizzerie a ven-
kovní gril s  posezením v  hotelové zahradě • 
piano bar • plážový bar • vnější bazény • dět-
ský bazén s animacemi • slunečníky a lehátka 
u  bazénu i  na  pláži zdarma (plážové osušky 
za vratný depozit, výměna za poplatek) • ob-
chod se suvenýry • Wi-Fi připojení v hotelové 
hale (za poplatek) • diskotéka • dětské hřiště • 
fotbal • 3 tenisové kurty (osvětlení za popla-
tek) • amfiteátr • volejbal • stolní tenis • posi-

Fiesta Athénee Palace hot. komplex 
Resort & Spa
od 16 792 Kč/8 dní

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www. fiestahotelgroup. com

Naše mínění: dovolená pod horkým sicilským slun-
cem v  okouzlujícím hotelovém komplexu prestižní 
mezinárodní hotelové sítě Fiesta Hotels & Resorts, 
jehož nádherný areál končí přímo u  zlatavé hotelo-
vé pláže patří mezi velmi oblíbené prázdninové cíle. 
V rozlehlé botanické zahradě plné voňavých jasmínů, 
exotických palem, šumících fontán a  subtropických 
stromů se nachází hotely Fiesta Athenee Palace a Fie-
sta Garden Beach sestávající ze dvou- a třípatrových 
hotelových budov a  luxusních přízemních bungalo-
vů, které nabízejí skutečně kvalitní ubytovací i  stra-
vovací služby. Hotelový komplex není vyhledáván 
jen pro jeho vynikající polohu, ale také díky velmi 
kvalitním službám a  mimořádně přátelské atmo-
sféře. Ochotný a  milý personál, pestrá mezinárodní 
kuchyně obohacená o  nabídku tradičních sicilských 
jídel, velké množství zábavy v hotelu i na pláži dělají 
z  tohoto hotelu to pravé prázdninové místo. O  zá-
bavu malých i  velkých se postarají přes den i  večer 
zkušení hoteloví animátoři. Pokud vás rozmanitost 
sportovních aktivit a pestrost animačních programů 
již dostatečně unavila, vydejte se za ruchem a typic-
kou atmosférou sicilských uliček, taveren, barů a ob-
chodů, do malebného městečka Cefalú, které se pyšní 
jednou z nejstarších normanských katedrál na Sicílii. 
Toulání po večerním Cefalú plném obchůdků, vynika-
jících restaurací a  kavárniček se pro vás stane neza-
pomenutelným zážitkem. Na své si přijdou i milovníci 
historie, kteří mohou navštívit známá historická místa 
jako například hlavní město Palermo, Catanii, bájnou 
Taorminu, magickou sopku Etnu. Kvalitně vybavený 
hotelový areál s  nádhernou zahradou plnou barev 
a s magickým pohořím v pozadí naplní vaše očekává-
ní a vy si tak dopřejete bezstarostné užívání zaslouže-
ných chvil odpočinku.

Campofelice di Roccella
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OKOLÍ
KLUBOVÁ

DOVOLENÁ

SICÍLIE

lovna • lukostřelba • šipky • boccia • aerobic • 
minigolf • wellness (sauna, masáže za popla-
tek) • půjčovna aut

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou bohatých švédských stolů bez ná-
pojů • možnost doplatit si ultra all inclusive 
(bližší popis ultra all inclusive naleznete 
na str. 113)

Pláže: pěkná hotelová písečně-oblázko-
vá pláž • sprcha na pláži • hotelový plavčík • 
slunečníky a lehátka zdarma (plážové osušky 
za vratný depozit, výměna za poplatek) • na-
bídka vodních sportů (za poplatek)

Sport a  zábava: 3 tenisové kurty (osvětlení 

za poplatek) • amfiteátr • volejbal • stolní te-
nis • posilovna • lukostřelba • šipky • boccia • 
aerobic • minigolf • wellness centrum (sauna, 
masáže za poplatek) • fotbalové hřiště • dětské 
hřiště

SUN & FUN klub naši animátoři ve spoluprá-
ci s  hotelovými animátory 

připravili pro vás během letních prázdnin 
denní i večerní aktivity, při kterých se zaba-
ví dospělí i děti. Různé soutěže, pohybové 
hry či aerobic vám jistě zpříjemní chvíle va-
šeho odpočinku. Prožijete klubovou dovo-
lenou plnou zábavy a smíchu

Ceník: str. 252

Campofelice di Roccella

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
tiptravel.cz/video

videoprezentace
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RODINNÁ

DOVOLENÁ

SICÍLIE

Poloha hotelového komplexu: v  klidné 
části malého sicilského městečka Campo-
felice di Roccella (5 km) • přímo u  hotelové 
písečně-oblázkové pláže • cca 15 km od  ro-
mantického městečka Cefalú s  nákupními 
možnostmi • 45 km od  hlavního města Pa-
lerma • 10 km od aquaparku v Cefalú (za po-
platek)

Ubytování: dva typy ubytování: 2-lůžkové 
hotelové pokoje s 1, resp. 2 přistýlkami • lu-
xusní bungalovy pro 2 osoby (na  vyžádání, 
za příplatek) • ve všech pokojích: klimatizace 
• telefon • minibar • SAT TV • trezor (za popla-
tek) • vlastní příslušenství (sprcha, WC, fén) • 
balkon resp . terasa s posezením

Vybavení hotelového komplexu: příjem-
ná vstupní hala s recepcí • venkovní a vnitřní 
restaurace • a‘la carte restaurace • pizzerie • 
piano bar • plážový bar • 2 bazény • dětský 
bazén s animacemi • vnitřní bazén s vířivkou 
(v hotelu Athenee Palace - za poplatek) • slu-
nečníky a lehátka u bazénu i na pláži zdarma 
• obchod se suvenýry • internet a Wi-Fi připo-
jení v hotelové hale (za poplatek) 

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: pěkná udržovaná hotelová písečně-
-oblázková pláž • slunečníky a  lehátka zdar-
ma (plážové osušky za vratný depozit, výmě-
na za poplatek)

Fiesta Garden Beach hot. komplex  
Resort & Spa
od 18 627 Kč/8 dní

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www. fiestahotelgroup. com

Naše mínění: k  absolutním „bestsellerům“ naší na-
bídky letních dovolených patří fantastický prázd-
ninový komplex sestávající ze dvou- a  třípatrových 
budov hotelů Fiesta Garden Beach a Fiesta Athenee 
Palace a luxusních přízemních bungalovů roztrouše-
ných v  překrásné subtropické zahradě nevídaných 
rozměrů. V  přítomnosti voňavých ibišků, exotických 
kaktusů a  magických magnólií se budete cítit mi-
mořádně příjemně. Před horkým sicilským sluncem 
vám příjemnou ochranu poskytnou palmy a  robust-
ní banánovníky. Tato tropická zahrada vede až k zla-
tavé písečně-oblázkové pláži s  plážovým servisem 
zdarma. Koupání v  Tyrhénském blankytném moři 
s  pozvolným vstupem uvítají zejména rodiny s  dět-
mi. Návštěvníci hotelu jistě ocení možnost využívat 
všechny doplňkové služby, které nabízejí oba hotely 
v celém hotelovém areálu prestižní mezinárodní ho-
telové sítě Fiesta Hotels & Resorts. Atraktivní bazény 
situované v  neuvěřitelně krásné botanické zahradě, 
nedaleká pláže s plážovým servisem zdarma, restau-
race s nabídkou mezinárodních i tradičních italských 
specialit, bary plné osvěžujících letních nápojů, bo-
haté animační programy - to vše svědčí o  tom, že 
hotelový komplex je skutečným prázdninovým rá-
jem. Toto jedinečné prázdninové místo usiluje svým 
hostům nabídnout co nejširší variabilitu svých služeb. 
Svědčí o tom rozmanitá škála ultra all inclusive služeb 
s  nabídkou značkových alkoholických nápojů a  bo-
hatých bufetových stolů pro velké i  malé gurmány. 
Pobyt si můžete obohatit návštěvou historických mísť 
výběrem z  naší široké nabídky fakultatívních výletú.
Přijměte tuto skvělou nabídku a vydejte se v naší spo-
lečnosti vstříc radostným letním dnům a prožijte tak 
vzrušující dovolenou pod horkým sicilským sluncem. 

Campofelice di Roccella
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Sport a zábava: 3 tenisové kurty (osvětlení 
za poplatek) • amfiteátr • volejbal • stolní tenis 
• posilovna • fotbalové hřiště • šipky • boccia • 
aerobic • minigolf • dětské hřiště 

ultra all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou boha-

tých švédských stolů včetně nápojů a dět-
ského bufetu (pizza, hranolky, špagety, 
atd.) • studené a  teplé snacky • zmrzlina, 
káva, čaj, koláče, ovoce • minibar v hotelo-
vém pokoji (minerálka a nealko doplňová-
no obden) • vybrané značkové alkoholické 
nápoje a tradiční italské nealkoholické a al-
koholické nápoje • tématické večeře 
s  ukázkami vaření • a‘la carte restaurace • 

barbecue • slunečníky, lehátka u  bazénu 
a na pláži zdarma (plážové osušky za vrat-
ný depozit, výměna za  poplatek) • celo-
denní mezinárodní hotelové animace 
a  dětský miniklub v  českém nebo sloven-
ském jazyce.

SUN & FUN klub naši zkušení animátoři 
ve spolupráci s hotelovými 

animátory připravili pro vás během letních 
prázdnin denní i večerní programy, při kte-
rých se pobaví dospělí i děti. Soutěže, po-
hybové hry či aerobic vám jistě zpříjemní 
chvíle vašeho odpočinku.

Ceník: str. 253

Campofelice di Roccella

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
tiptravel.cz/video

videoprezentace
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Poloha: cca 150 m od  pěkné udržované ho-
telové písečné pláže s  pozvolným vstupem 
do  moře • cca 19 km od  městečka Furnari • 
cca 190 km od  hlavního města Palerma • cca 
120 km od Catanie 

Ubytování: elegantně a  vkusně zařízené 
2-lůžkové hotelové pokoje s 1, resp. 2 přistýlka-
mi • klimatizace • telefon • trezor • minibar (do-
plňování extra platba) • SAT TV • vlastní příslu-
šenství (sprcha, WC, fén) • balkon s posezením • 
Wi-Fi v hotelové hale zdarma

Vybavení hotelového komplexu: elegantní 
vstupní hala s recepcí • 2 restaurace • lobby bar 
• hlavní hotelový bar • plážový bar • venkovní 

bazénový komplex s oddělenou částí pro děti 
• terasa na slunění (slunečníky a lehátka u ba-
zénu zdarma (plážové osušky za  poplatek) • 
butiky • Wi-Fi v hotelové hale zdarma 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: krásná hotelová písečná pláž s pozvol-
ným vstupem do moře • lehátka a slunečníky 
zdarma (plážové osušky za poplatek) • plážový 
bar s  nabídkou vybraných nápojů • hotelové 
animace na pláži • hotelový plavčík 

Sport a zábava: plážový volejbal • stolní tenis 
• posilovna (za poplatek) • lukostřelba • šipky • 
boccia • aerobic • fotbal • škola potápění (za po-
platek) • hotelové Animace Club Valtura • baby 

Portorosa hotelový komplex 
Resort & Yacht
od 17 934 Kč/8 dní

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www. valtur.it

Naše mínění: jsme právem hrdi na to, že vám můžeme 
nabídnout fantastický prázdninový resort Portorosa, kte-
rý jako jediný hotel na  ostrově Sicílie donedávna patřil 
renomované hotelové síti Hilton známé luxusem a smy-
slem pro detail. Kombinace kvalitních služeb, vynikající 
polohy naproti Liparským ostrovům a zároveň v blízkosti 
široké písečné pláže, tak i nadstandardní vybavení hotelu, 
vytvářejí z hotelového komplexu luxusní a jedinečné mís-
to na strávení exkluzivní dovolené na ostrově i pro ty nej-
náročnější z vás. Hotelová budova královských rozměrů 
vás přivítá ve společnosti elegantních bazénů a atraktiv-
ního jachetního přístavu, který využívají i známé světové 
celebrity. Pětihvězdičkový hotelový resort svým stylem 
reprezentuje kombinaci moderní i klasické architektury, 
představuje harmonii elegance a  propracovaného de-
signu. Svým hostům nabízí skutečně mimořádně kvalitní 
ubytovací i stravovací služby. Elegantně a luxusně zaříze-
né  pokoje poskytnou vzácný relax a klid. Profesionální 
přístup personálu, pestrá mezinárodní kuchyně oboha-
cená o  nabídku tradičních sicilských specialit, množství 
zábavy v hotelu i na pláži, dělají z tohoto resortu to pravé 
prázdninové místo. O zábavu malých i velkých se posta-
rají naši zkušení animátoři ve spolupraci s hotelovými ani-
mátory, kteří patří do teamu profesionálních animátorů 
renomované společnosti Club Valtura. Během dovolené 
v tomto resortu si na své určitě přijdou i milovníci historie, 
kteří mohou využít širokou nabídku fakultativních výletů 
nabízených našim autorizovaným průvodcem a navštívit 
skutečné skvosty ostrova: hlavní město Palermo, druhé 
největší město Catanii, magické město Taorminu, sopku 
Etnu nebo Liparské ostrovy. Ideální atmosféru luxusní 
dovolené v  blízkosti architektonických skvostů dotváří 
krásná hotelová písečná pláž hrající všemi odstíny zlatavé 
barvy. Jednoznačná volba i pro nejnáročnější z vás. 

Marina di Portorosa
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klub pro děti od 2-5 let • dětský miniklub pro 
děti od 5-11 let • klub pro juniory od 11-18 let 

ultra all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře formou boha-

tých švédských stolů podávané v  hotelové 
restauraci (voda, točené nealkoholické ná-
poje, italské bílé a červené víno, pivo podá-
vané během obědů a večeří) • italské alkoho-
lické a  nealkoholické nápoje podávané 
v době od 10:00 - 23:00 hod. v baru u bazénu 
(soft točené nápoje typu voda, cola, oranžá-
da, čaj s citronem, filtrovaná káva s mlékem, 
pivo, bílé a  červené víno, 1 druh whisky, 1 
druh likéru, 1 druh vodky) • v plážovém baru 
v době od 10:00 - 18:00 hod. podávané ital-

ské nealkoholické nápoje - voda, cola, oran-
žáda, čaj s  citronem, filtrovaná káva s  mlé-
kem a  pivo • lehčí snacky v  hotelovém 
režimu • mezinárodní hotelové animace • 
dětský miniklub • slunečníky a lehátka u ba-
zénu a  na  pláži zdarma (plážové osušky 
za poplatek) • boccia • plážový volejbal • stol-
ní tenis • aerobic • fotbal 

SUN & FUN klub naši zkušení animátoři 
ve  spolupráci s  hotelovými 

animátory připravili pro vás během letních 
prázdnin denní i večerní programy, při kte-
rých se pobaví dospělí i děti.

Ceník: str. 253

Marina di Portorosa

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
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Poloha: hotelový areál leží přímo při břehu 
Tyrhénskeho moře s  úžasným výhledem 
na Liparské ostrovy • v klidné části městečka 
Piraino • cca 4 km od  historického městečka 
Gioiosa Marea s nákupními možnostmi

Ubytování: 2 typy hotelových pokojů: účelně 
zařízené 2-lůžkové pokoje s  možností jedné 
přistýlky s balkonem resp. terasou • standard-
ní rodinné pokoje až pro 4 osoby s palandou 
a s balkonem, resp. terasou • ve všech poko-
jích se nachází: telefon • SAT TV • centrálně 
řízená klimatizace • lednička (doplnění za po-
platek) • trezor (za poplatek) • vlastní hygienic-
ké zařízení (koupelna se sprchou nebo vanou, 
WC a fén) 

Vybavení hotelového komplexu: recepce 
• hlavní hotelová restaurace • centrální bar 
u bazénu s výhledem na moře • hotelový ba-
zén s  tobogánem • Wi-Fi připojení zdarma • 
amfiteátr • plážový volejbal • tenisové kurty • 
stolní tenis • boccia • fitness • lukostřelba • ho-
telový obchůdek se suvenýry

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: dvě hotelové pláže: jemná písečná 
pláž s pozvolným vstupem do moře • menší 
písečná pláž promíchaná s drobnými kamín-
ky • plážový servis v ceně (slunečník a lehátka 
zdarma) • plážové osušky za depozit

Sport a  zábava: tenisové kurty • venkovní 

Calanovella Mare hotelový komplex 
Family Resort 
od 16 394 Kč/8 dní

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.calanovellamare.com

Naše mínění: poznejte s  námi pobřeží magické Si-
cílie omývané tyrkysovým mořem, na  kterém leží 
příjemný hotelový komplex Calanovella Mare, který 
vám s  radostí představujeme jako letošní novinku. 
Dopřejte si odpočinek na  vámi vytoužené dovolené 
s pohledem na velkolepé Liparské ostrovy s neodmy-
slitelnou krásou průzračného moře dotvářejícího ob-
raz jako z pohlednice. V areálu plném středomořské 
zeleně, voňavých, exotických květů a střapatých pa-
lem nabízí dokonalé osvěžení velký hotelový bazén 
s atraktivním tobogánem, který ocení zejména rodiny 
s dětmi. O bohatou zábavu malých i velkých rekrean-
tů se postarají hoteloví animátoři, i  ve  slovenském 
jazyce. Voňavé oleandry a  mohutné palmy lemující 
chodníčky od  vašeho pokoje až k  pláži ve  spojitosti 
s  výhledem na  roztroušené typické sicilské domky 
v útrobách hor, na které dopadají paprsky horkého si-
cilského slunce, jsou zaručeným lékem na každoden-
ní stres běžných dnů. Účelně a  sympaticky zařízené 
pokoje vám poskytnou nerušený odpočinek po  dni 
plném zážitků. Během svého pobytu budete hýčká-
ni delikatesami italské kuchyně a obsluhováni přímo 
u stolu milými italskými číšníky. Hotel disponuje dvě-
ma soukromými plážemi, na kterých si budete moci 
vychutnávat volné chvíle vaší dovolené. Relaxaci 
u  bazénu či na  pláži je možné obohatit zajímavými 
výlety do okolí. Mezi nejatraktivnější bude jistě patřit 
výlet na Liparské ostrovy. Doporučujeme pro středně 
náročné klienty, hlavně pro rodiny s dětmi, které oce-
ní příjemné prostředí hotelového komplexu, chutnou 
stravu, profesionální animace v  kombinaci s  fantas-
tickým bazénem a atraktivními tobogány. Zažijte vý-
bornou klubovou dovolenou se svou rodinou přímo 
na Sicílii s pravým italským temperamentem.

Piraino
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bazén s  tobogánem• amfiteátr • diskotéka • 
boccia • aquagymnastika • plážový volejbal • 
fitness • stolní tenis • lukostřelba • aerobic • na-
bídka vodních sportů na pláži 

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře servírované 

v  hotelové restauraci s  nabídkou meziná-
rodní i italské kuchyně s obsluhou u stolu, 
s pestrou nabídkou jídel (vždy tříchodové 
menu) • nápoje podávané během obědů 
a večeří (voda, místní italské červené a bílé 
víno) • vybrané nápoje podávané v centrál-
ním hotelovém baru v době od 8:00-23:00 
(voda, cola, limonáda, čaj s citronem, káva, 
pivo, tradiční italské bílé a  červené víno, 

místní alkoholické nápoje (1 druh whisky, 
gin, vodka a likér) • lehké snacky podávané 
v  době od  16:00-18:00 hod. • slunečníky 
a lehátka u bazénu a na pláži zdarma • teni-
sové kurty • boccia • lukostřelba • aerobik • 
diskotéka • hotelové animace a miniklub 

SUN & FUN klub neopakovatelné chvíle 
plné odpočinku vám bě-

hem prázdnin zpříjemní hotelový animač-
ní tým, kterého součástí jsou i naši zkušení 
animátoři. Denní i večerní aktivity jedineč-
ným způsobem obohatí vaše prázdninové 
dny smíchem, radostí a dobrou náladou.

Ceník: str. 252

Piraino

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
tiptravel.cz/video

videoprezentace
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  Rimini | Riccione 
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Od Trieste na severu až po Pugliu na jihu 
,,italské boty´´ se táhne pás přitažlivých 
pláží a atraktivních míst v objetí Jader-
ského moře. Naše střediska se nachází 
v regionu Emilia Romagna. Při cestě do 
této lokality procházíme přes Veneto, 
která ukrývá tak charismatické města 
jako Verona, Padova či Benátky. Jeho vý-
chodní část tvoří pobřeží při Jaderském 
moři a dlouhé kilometry  písečných 
pláží. Chlubí se dlouhou a slavnou his-
torií – když Benátky byly mnoho 
století bohatým a samostat-
ným státem se zvučným 
jménem po celém světě. 
Náš cíl cesty, oblast Emilia 
Romagna, leží ve středním 
Taliansku. Je to kraj ohra-
ničený řekou Pád na severu a 
Apeninami na jihu. Kraj bohatý na kul-
turu a zajímavé místa s pravou italskou 
atmosférou. Vzpomeňme Ravennu – 
domov oslňujících mozaik, kosmopolitní 

Bolognu , nebo město Parma se slavným 
parmazánem. Už dlouhá desetiletí sem 
chodí rekreanti dychtiví po osvěžení 
v moři, aby zde díky mělkému pobřeží 
a množstvím slunečních dnů zažili chuť 
pravé letní dovolené. Doprava autem 
dává možnost zastavit se na chvíli na za-
jímavých místech – cestou tam si skočte 
do romantického Trieste a při návratu 

domů navštivte božské 
Benátky.

Co potřebujete od vydařené dovo-
lené? Dobrý hotel za přiměřenou 

cenu? Ideálně nedaleko písečné pláže 
s pozvolným vstupem do mořem a 

dobrým vybavením. A pokud vás nudí 
pobyt u moře, aby byly zajímavé mís-

ta nablízku – zábavní parky, nákupní 
centra  a nebo velká dávka historie. 

Přidejte dobré jídlo a právě jste všech-
no našli. Jaderské pobřeží Itálie!

Klim. podmínky V. VI. VII. VIII. IX.
Teplota vzduchu 23° 26° 29° 29° 26°
Teplota vody 19° 22° 25° 25° 22° 

Rozloha: 301 336 km2 • Počet obyvatel: 60 626 442
Hlavní město: Řím • Měna: euro

Cesenatico
Na sever od Mekky dovolených Rimin leží středisko 
Cesenatico. Základní kámen této rybařské dědinky 
se datuje do roku 1302 a jeho pověst přímořského 
letoviska vznikala od roku 1945, kdy místní začali 
své vily přestavovat na ubytování pro dovolenkáře. 
Dnes tu z historie městečka najdete zbytky opev-
nění ze 14.století a starobylý přístavní kanál Porto 
Canale, který je dnes využívaný pro typické ba-
revné rybářské lodě. Moderní Cesenatico má více 
jako 20 000 ubytovacích lůžek, výborně vybavené 
pláže, množství obchodů a voňavých kaváren. 
Z výletů z tohoto střediska doporučujeme hlavně 
sousední město Cervia se stylovým centrem a Ra-
vennu s její byzantskými mozaikami. 

Bellaria
Střediska Bellaria, Rimini a Riccione jsou často uvá-
děné jako jedna lokalita, přičemž se léty téměř 
srostly do jednoho celku. Avšak napříč tomu si 
každé z  nich zachovává svůj jedinečný charakter. 
Letovisko Bellaria nabízí komornější dovolenou. Má 
malé centrum s pěší zónou, která se hlavně v pod-
večerních hodinách mění na promenádu prázdni-
nových návštěvníků. 

Rimini
Rimini se pyšní extra širokými plážemi a bohatší 
historií – jde o oficiální první prázdninové leto-
visko v rámci celé Itálie. Už za antických římských 
dob se jednalo o jedno z  nejdůležitějších sídel 
tehdejší říše. Dnes ho můžeme označit za abso-
lutní metropoli dovolených na Jadranu. Turistic-
ké Rimini s jeho 15 km písečných pláží začínající 
částí Torre Pedrera na severu plynule procházející 
do části Viserbella, Viserba, Sand Giuliano a Mare, 
Marina Centro, Bellariva, Marebello, Rivazzura a 
končí v nejjižnější Miramare. 

Riccione
Za částí Rimini Miramare pobřeží plynule nava-
zuje na středisko Riccione s  jeho módními bary 
a butiky. Pláže uvedených letovisek mají mírný 
vstup do moře, hodně prolézaček, skluzavek a 
sportovních zón pro děti. Mluvíme taktéž o lo-
kalitě s  největší koncentrací tematických parků 
v Evropě. Ne nadarmo je „Riviera zábavních par-
ků“ druhým jménem oblastí Emilia Romagna. 
Mladší ročníky odveze do barů a diskoték známý 
autobus ,,Blue Line´´, kroužící po okolí Rimin až 
do ranních hodin.

Tipy na výlety
Přímo povinnou zastávkou na dovolené v  této 
oblasti je třetí největší evropský stát San Marino. 
Symbolem jeho rovnojmenného hlavního měs-
ta jsou tři věže, ze kterých se návštěvníkům na-
skytne nezapomenutelný výhled na okolí. 

Rimini s  jeho starým centrem města vás mile 
překvapí svou atmosférou. Z  antického období 
tu zůstal dokonale zachovalý Augustův oblouk, 
bývalá vstupní brána do města. Za Tibérovým 
mostem natrefíte na uličky s malbami z Felliniho 
filmů, který je nejznámějším rodákem z Rimin. 

Oblast Emilia Romagna má přezdívku ,,Údolí 
parků´´ a to pro obrovské množství tematických 
a vodních parků. Vzpomeňme nejzajímavější 
z nich: Italia in Miniatura se zmenšenými italský-
mi stavbami v Rimini, zábavný park Fiabilandia, 
Acquario di Cattolica – největší akvárium na 
Jadranu nacházející se v Cattolice. Dále největší 
vodní park Itálie s názvem Aquafan, který najde-
te v Riccione. Pro milovníky zvířat doporučujeme 
Delfinárium či Oasi Eden Park v Rimini a Motýli 
dům v Cervii. Aktivnějším nabízíme Indiana Golf 
nebo Skypark, kde se budete cítit jako Tarzan. 

Řím

San Maríno

Bologna

Benátky

Trieste

Rimini
Bellaria

Cesenatico

Riccione



121120
RODINNÁ

DOVOLENÁ
NOVINKA

V NABÍDCE

!
ITÁLIE

Poloha: středisko Cesenatico • jen 150 m od 
písečné pláže • v okolí obchůdky, kavárny 
• 2  km vodní park Atlantica • 10  km město 
Cervia • 16  km zábavní park Mirabilandia • 
20  km Rimini (pravidelná doprava) • 35  km 
Ravenna 

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností 1 – 
2 přistýlek • klimatizace (v ceně) • TV • trezor 
(zdarma) • telefon • vlastní sociální zařízení 
(koupelna se sprchovým koutem, WC) • fén 
na vlasy • balkon a nebo terasa 

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí • 
TV koutek • restaurace • lobby bar • venkovní 
posezení • WiFi připojení na recepci zdarma 
• animační místnost • parkování v přilehlých 
uličkách zdarma resp. 100 m od hotelu par-
kování za poplatek (bez možností rezervace 
dopředu) 

Stravování: all inclusive 

Pláže: písečná pláž s pozvolným vstupem do 

moře •  k dispozici herní zóna pro děti

Sport a zábava: bazénový komplex na pláži 
• nepravidelný animační program (v  hotelu 
resp. na pláži) • plážový volejbal • půjčovna 
kol v hotelu zdarma 

all inclusive snídaně formou bu-
fetu, obědy a večeře 

formou bufetu (první chod, salát, dezerty), 
druhý chod s možností výběru ze 2 druhů 
jídel, neomezené nápoje (voda, nealkoho-
lické nápoje, víno) • rozlévané místní alko-
holické a nealkoholické nápoje podávané 
v  době 10:00 – 22:00 hod. v  hotelovém 
baru (voda, nealkoholické nápoje, bílé a 
červené víno, pivo, ledový čaj, káva s mlé-
kem, italské likéry) • plážový servis v ceně 
(2 lehátka a 1 slunečník na pokoj) • vstup 
do bazénů na pláži se skluzavkou, tobogá-
nem a nafukovacími hrady pro děti (Bagno 
Marconi, Diamanti Beach Village) 

Ceník: str. 251

Palace hotel

od 11 672 Kč/8 dní

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www. hotelpalace.it

Naše mínění: profesionalita a pohostinnost charak-
terizující hotel Palace ležící v oblíbené části střediska 
Cesenatico. V ceně pobytu máte využití bazénů s to-
bogány na pláži, můžete si zahrát volejbal, půjčit si 
kola zdarma a děti se zabaví ve skákacích hradech. 
Šéfkuchař hotelu Palace starostlivě dodržuje dohled 
nad kvalitou jídla, které se skládá z různých italských 
specialit a tradičních chutí s přihlédnutím na moderní 
trendy zdravého stravování. Jsou servírované čerstvé 
croissanty, domácí koláče, různé speciality z ryb, čers-
tvé ovoce i typické lokální speciality. 

Cesenatico
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Poloha: středisko Bellaria • 50 m od moře • 
500 m od centra střediska • 16 km centrum 
Rimini

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s  možností 
přistýlky pro 1 - 2 osoby • klimatizace v ceně 
• trezor (zdarma) • TV • koupelna s WC a spr-
chou • fén • balkon nebo terasa • na vyžádání 
pokoje comfort (novější koupelny, sprchový 
kout, lednička)

Vybavení hotelu: recepce • TV místnost • 
výtahy • restaurace • terasa s posezením • ba-
zén s hydromasážní částí, vyhříváním a lehát-
ky • bar • Wi-Fi (zdarma) • internetový koutek 
(za poplatek) • kuchyňka pro miminka (mik-
rovlnka, ohřívač na  láhve, lednička) • 200 m 
parkoviště (zdarma)

Stravování: all inclusive light

Pláže: písečná pláž s pozvolným vstupem

Sport a zábava: půjčovna kol v hotelu (zdar-

ma) • 500 m tenisové kurty (zdarma) • 1 km 
posilovna (zdarma) • hotelové animace 

all inclusive light snídaně formou bu-
fetu • obědy a večeře 

formou bufetu s  show cooking • během 
večeře i pizza • během oběda a večeře ne-
omezeně rozlévané nápoje (voda, víno, 
nealko), zmrzlina • all inclusive bar od 10:00 
do 24:00 hod. (káva, čaj, voda, nealko ná-
poje) • plážový servis (2 lehátka a 1 sluneč-
ník na pokoj) 

bonus obdržíte dárkovou 
plážovou tašku, kte-

rá kromě 2 osušek obsahuje i 2 láhve na 
pokoj, do kterých je možné čepovat si ne-
alkoholické nápoje a vzít si je se sebou 
(např. na pláž) 

Ceník: str. 251

Club Hotel Angelini hotel

od 11 912 Kč/8 dní 

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.hotelangelini.it

Naše mínění: koncept klubového hotelu, jakým je 
Club Hotel Angelini je v  oblasti Rimin absolutní rari-
tou. Způsob, jakým vede majitel tento hotel, se odrá-
ží na  jeho výborných recenzích. Při příjezdu obdržíte 
dárkový set zahrnující plážovou tašku, osušku a  láhev 
na čepování nápojů, do které si pohodlně načepujete 
a vezmete si sebou nápoje zahrnuté v all inclusive kon-
ceptu. Jídlo servírované formou bohatých bufetových 
stolů a zažijete tu i efektivní show cooking. Během dne 
i ve večerních hodinách se zabavíte u programu organi-
zovaném profesionálním animačním týmem. 
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HOTEL

ITÁLIE Rimini - Rivazzura, Viserba

Poloha: středisko Viserba di Rimini • 
20m od  moře • hotel odděluje od  plá-
že pouze cesta • 4 km centrum města 
Rimini • v okolí mnoho obchůdků, barů 
a  restaurací • nedaleko zastávka pravi-
delné autobusové dopravy • 16 km San 
Marino

Ubytování: prosvětlené a  prostorné 
2-lůžkové pokoje s  možností přistýlky 
pro 1 - 2 osoby • pokoje byly nedávno 
rekonstruovány • klimatizace v  ceně • 
trezor • TV • koupelna s  WC a  sprcho-
vým koutem • balkon nebo terasa

Vybavení hotelu: recepce • klimati-
zovaná restaurace • vnitřní bar • výtah 
• Wi-fi (zdarma) • několik parkovacích 
míst zdarma (bez možnosti rezervace) • 
možnost parkovat v přilehlých uličkách

Stravování: formou all inclusive

Pláže: pouze 20 m od  písečné pláže 

• na  pláži je k  dispozici herní zóna pro 
děti

Sport a  zábava: pôjčovna kol přímo 
v  hotelu (zdarma) • animace na  plá-
ži • nabídka různých vodních sportů 
na pláži (za poplatek) • v okolí zábavní, 
tematické a vodní parky - ve Viserbě se 
nachází Italia in Miniatura

all inclusive snídaně formou 
bufetu • obědy 

a večeře s možností výběru ze 2 druhů 
3-chodového menu • během oběda 
a večeře neomezeně voda a víno • malý 
odpolední snack v  hotelovem baru 
v  době určené hotelem • v  čase od 
10:00 – 21:00 hod nápoje v hotelovém 
baru (voda, nealko, čaj, káva, víno, 
pivo) • plážový servis v ceně (2 lehát-
ka a 1 slunečník na pokoj) 

Ceník: str. 251

Rose Nuove hotel

od 10 552 Kč/8 dní

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.hotelrosenuove.com

Naše mínění: v loňské sezóně jsme uvedli hotel Rose Nuo-
ve jako novinku, která měla úspěch. Proto ho opět přinášíme, 
ale tentokrát s all inclusive. Je umístěn pár kroků od pláže a 
nedaleko centra Rimin, k tomu nabízí až dvě děti zdarma - 
ideální pro rodinnou dovolenou!  

Poloha: středisko Rivazzura di Rimini • 
150 m od  moře • 5 km centrum města 
Rimini • v blízkosti obchůdky, bary a re-
staurace • 20 km stát San Marino

Ubytování: elegantně zařízené 2-lůžko-
vé pokoje s možností přistýlky pro 1 - 2 
osoby • klimatizace v  ceně • trezor • TV 
• koupelna s  WC a  sprchovým koutem 
• fén • balkon nebo francouzský balkon

Vybavení hotelu: recepce • výtah • TV 
místnost • čítárna • klimatizovaná restau-
race • bar • venkovní terasa s posezením • 
Wi-fi připojení ve společných prostorách 
(zdarma) • internetový koutek (za popla-
tek) • několik parkovacích míst u hotelu 
zdarma (bez možnosti rezervace pře-
dem) resp. na  parkovišti 200 m od  ho-
telu (zdarma) • herní zóna pro nejmenší

Stravování: formou all inclusive

Pláže: 150 m od  písečné pláže • sklu-
zavky a houpačky pro děti

Sport a  zábava: půjčovna kol přímo 
v  hotelu (zdarma) • animační program 
na pláži • nabídka různých vodních spor-
tů na pláži (za poplatek)

all inclusive snídaně formou 
bufetu • obědy a 

večeře s možností výběru ze 3 druhů 
3-chodového menu, salátový bufet, 
½  l vody a ¼ l vína na osobu • v době 
od 13:00 – 20:00 hod nápoje v hotelo-
vém baru (voda, nealko, čaj, káva 
s mlékem, víno, pivo) • plážový servis 
v ceně (2 lehátka a 1 slunečník na po-
koj) 

Ceník: str. 251

Dear hotel

od 10 312 Kč/8 dní 

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.hoteldear.it

Naše mínění: v hotelu Dear v Rivazzure vás čeká ten pra-
vý relax v  kruhu rodiny. Charakteristikou hotelu je dobrá 
kvalita za přiměřenou cenu. Majitel, který dohlíží na každý 
detail, je pro nás zárukou těch nejspokojenějších klientů. 
K  tomu přidáváme nápoje v  ceně během dne a  plážový 
servis v ceně. 
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ITÁLIE Rimini - Viserba, Marina Centro

Poloha: středisko Viserba di Rimini • ho-
tel leží 60 m od pláže na malém náměstí 
• 4 km centrum Rimini • v okolí obchůdky 
a restaurace • 16 km San Marino

Ubytování: elegantně zařízené 2-lůž-
kové pokoje s  možností 1-2 přistýlek • 
telefon • klimatizace • koupelna se spr-
chovým koutem a WC • trezor • TV • fén 
• Wi-Fi (zdarma) • balkon nebo francouz-
ský balkon

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí 
• restaurace • bar • výtah • možnost par-
kování v blízkých uličkách (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: 60 m od  dobře vybavené pláže 
• pozvolný vstup do  moře vhodný pro 
děti i neplavce • prolézačky a houpačky 
na hraní pro děti na pláži 

Sport a  zábava: přímo na  pláži herní 
zóna • nabídka vodních sportů na  pláži 
(za poplatek) • v okolí zábavní, tematické 
a vodní parky – ve Viserbě se nachází Ita-
lia in Miniatura

all inclusive snídaně formou 
bufetu • obědy a 

večeře s  možností výběru ze 2 druhů 
3-chodového menu • během jídel ½ l 
vody a ¼ l vína na osobu a 1 nealko ná-
poj pro dítě • během dne v  době od 
12:00 – 21:00 hod nápoje v hotelovém 
baru (voda, nealko, čaj, káva s mlékem, 
víno, pivo) • plážový servis v  ceně (2 
lehátka a 1 slunečník na pokoj) 

Ceník: str. 251

Stella d´Italia hotel

od 10 152 Kč/8 dní

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www. hotelstelladitaliarimini.com

Naše mínění: příjemný hotel Stella d´Italia se nachází 
na příjemném náměstíčku jen kousek od pláže. Výhodná ce-
nová politika pro děti až do 16 let a all inclusive bar v ceně 
pobytu jsou v kombinaci s dobrou lokalitou hotelu předpo-
kladem pro vaší spokojenost. 

Poloha: středisko Marina Centro • 180 
m od moře • 2 km centrum města Rimi-
ni • v blízkosti obchůdky, bary a restau-
race • 20 km stát San Marino

Ubytování: moderní barevně zařízené 
2-lůžkové pokoje s  možností přistýl-
ky pro 1-2 osoby • klimatizace v  ceně • 
trezor na pokoji (zdarma) • TV • lednička 
na  vyžádání (za  poplatek) • koupelna 
s WC a sprchovým koutem • fén • balkon 
nebo terasa • plážový servis v ceně (2 
lehátka a 1 slunečník na pokoj)

Vybavení hotelu: hotel prošel ne-
dávnou rekonstrukcí • sestává ze dvou 
vedle sebe stojících budov • recepce 
s posezením • výtah • TV místnost • re-
staurace • venkovní terasa s posezením 
• Wi-Fi připojení ve společných prosto-
rách (za poplatek) • několik parkovacích 
míst (poplatek na  místě, možná rezer-
vace) • malý bazén s  lehátky a  sluneč-

níky (zdarma)

Stravování: polopenze • plná penze 
(za  příplatek) • snídaně formou bufe-
tu • obědy a  večeře formou výběru ze 
2 druhů 2-chodového menu, salátový 
bufet, ovoce nebo dezert • během obě-
da a  večeře se podává ½ l vody a  ¼ l 
vína na osobu

Pláže: 180 m od písečné pláže • pozvol-
ný vstup do moře vhodný pro děti a ne-
plavce • herní zóna pro děti 

Sport a  zábava: pôjčovna kol (za  po-
platek) • nabídka různých vodních spor-
tů na  pláži (za  poplatek) • herní zóna 
pro děti i dospělé na pláži

Ceník: str. 249

Vannucci hotel

od 7 992 Kč/8 dní

oficiální hodnocení: ***L (vyšší kvality)
webstránka: www.hotelvannuccirimini.it

Naše mínění:   nedávno rekonstruovaný hotel vám nabízí 
ubytování v moderně zařízených pokojích v příjemných bar-
vách. Leží v části Marina Centro, v sousedství rušných uliček 
s obchůdky a bary. Hotel je již po generace ve vlastnictví jedi-
né rodiny, která se pečlivě postará o vaši spokojenost.



125124
SLUNEČNÍKY

A LEHÁTKA ZDARMA

SLUNEČNÍKY
A LEHÁTKA ZDARMA

ITÁLIE Rimini - Rivazzura, Bellariva

Poloha: středisko Bellariva di Rimini • 
170 m od moře • 3 km od centra staré-
ho města Rimini (pravidelné autobuso-
vé spojení) • v okolí mnoho obchůdků, 
barů, restaurací • 20 km od státu San 
Marino 

Ubytování: účelně zařízení 2-lůžkové 
pokoje s  možností 1-2 přistýlek • kli-
matizace v ceně • TV • koupelna s WC a 
sprchovým koutem • fén • balkon resp. 
terasa 

Vybavení hotelu: vstupní hala s recep-
cí • restaurace • bar • výtah • TV místnost 
• Wi-Fi připojení ve společných prosto-
rách zdarma • venkovní terasa s příjem-
ným posezením • možnost parkování 
v přilehlých uličkách zdarma 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: jen 170 m od písečné pláže s po-
zvolným vstupem do moře • herní zóna 

pro děti na pláži 

Sport a zábava: nabídka různých vod-
ních sportů na pláži (za poplatek) • v 
okolí více zábavních, tematických, vod-
ních parků 

all inclusive snídaně formou 
bufetu • obědy a 

večeře formou 3-chodového menu 
včetně salátového bufetu • během 
obědů a večeří ¼ l vína a ½ l vody na 
osobu • během dne v době od 10:00 – 
20:00 hod nápoje v  hotelovém baru 
(voda, nealko, čaj, káva, víno, pivo) • 
plážový servis v  ceně (2 lehátka a 1 
slunečník na pokoj) 

Ceník: str. 250

Luciana hotel

od 9 592 Kč/8 dní

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.tiptravel.cz

Naše mínění:  malý hotel Luciana vám přinášíme jako velmi 
výhodnou cenovou nabídku. Dítě zdarma, výhodný nápojo-
vý koncept a plážový servis v ceně jsou jeho hlavními silnými 
stránkami. Hotel se nachází blízko centra starého města Rimi-
ni a místo na procházky najdete i v jeho samotném okolí.

Poloha: středisko Rivazzura di Rimini 
• jen 150 m od moře • 5 km od centra 
města Rimini (pravidelná autobusová 
spojení) • v okolí mnohé obchůdky, bary 
a restaurace • 20 km od San Marino 

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s  mož-
ností 1 - 2 přistýlek • klimatizace v ceně 
• TV • koupelna s WC a sprchovým kou-
tem • balkon resp. terasa • plážový 
servis v ceně (2 lehátka a 1 slunečník 
na pokoj)  

Vybavení hotelu: recepce • restaurace 
• vnitřní bazén • výtah • TV místnost • 
Wi-Fi připojení zdarma • venkovní tera-
sa s posezením • parkování v přilehlých 
uličkách resp. 300 m od hotelu za po-
platek (bez možnosti rezervace) • hotel 
akceptuje malá zvířata (za poplatek) 

Stravování: plná penze s  nápoji • sní-

daně formou bufetu • obědy a večeře 
formou 3-chodového menu včetně sa-
látového bufetu a nápojů (¼ l vína a ½ l 
vody na osobu) 

Pláže: jen 150 m od písečné pláže  

Sport a  zábava: půjčovna kol přímo 
v  hotelu (zdarma) • nabídka různých 
vodních sportů na pláži (za poplatek) • 
v okolí vícero zábavních, tematických a 
vodníků parků 

Ceník: str. 249

Oasi del Mare hotel

od 7 992 Kč/8 dní

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.oasidelmare.com

Naše mínění: mimořádně výhodná cenová nabídka hotelu 
Oasi del Mare vás určitě zaujme. Vychutnejte si klidnou rodin-
nou dovolenou na terase, a nebo na nedaleké sluncem zalité 
pláži. V  této výhodné ceně máte už zahrnutý plážový servis 
i nápoje během jídla. 
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NOVINKA
V NABÍDCE
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SLUNEČNÍKY
A LEHÁTKA ZDARMA

ITÁLIE

Poloha: středisko Riccione • jen 150 m 
od písečné pláže • v okolí obchůdky a 
restaurace, pěší zóna Via Tasso • 9  km 
od centra města Rimini (autobusové 
spojení) • 20 km San Marino 

Ubytování: 2-lůžkové pokoje v příjem-
ných pastelových barvách s  možností 
přistýlky pro 1-2 osoby • klimatizace 
(v  ceně) • TV • trezor (zdarma) • vlastní 
sociální zařízení (koupelna se sprchou, 
WC)  •fén na vlasy (zdarma, na vyžádá-
ní) • balkon resp. terasa 

Vybavení hotelu: vstupní hala s  re-
cepcí • TV místnost • restaurace  • bar 
• venkovní posezení • Wi-FI připojení 
na recepci zdarma • výtah • parkování 
200  m od hotelu (možnost rezervace, 
za poplatek) • možnost malých zvířat 
(za poplatek) • půjčovna kol v  hotelu 
zdarma 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: písečná pláž s  pozvolným vstu-
pem do moře 

Sport a  zábava: vodní sporty na plá-
ži (za poplatek) • půjčovna kol v hotelu 
zdarma • herní zóna pro děti

all inclusive snídaně formou 
bufetu • obědy a 

večeře s možností výběru ze dvou dru-
hů 3-chodového menu, salátový bufet, 
nápoje (voda, víno) • rozlévané místní 
nápoje podávané ve vybrané době od 
11:00 – 21:00 hod v  hotelovém baru 
(voda, nealkoholické nápoje, káva, víno) 
• plážový servis v  ceně (2 lehátka a  1 
slunečník na pokoj)

Ceník: str. 250

Viscount hotel

od 9 032 Kč/8 dní

oficiální hodnocení: **
webstránka: www.hotelviscount.com

Naše mínění: středisko Riccione má své osobité kouzlo. 
Hotel Viscout má příjemné prosvětlené prostory a  pokoje 
vymalované ve  světlých barvách. Klienti si chválí domácí 
kuchyni založenou na  lokálních surovinách. Upozorňujeme 
na výhodný nápojový koncept. 

Riccione

Poloha: oblíbené středisko Riccione • 80 m 
od moře • v okolí obchůdky a restaurace • 
poblíž zóny Marano s módními bary • 9 km 
centrum Rimini • 20km stát San Marino

Ubytování: účelné 2-lůžkové pokoje 
s možností přistýlky pro 1-2 osoby • klima-
tizace v  ceně • TV • koupelna se sprchou 
a WC • balkon nebo terasa • plážový servis 
v ceně (2 lehátka a 1 slunečník na pokoj)

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí • 
výtah • klimatizovaná restaurace • bar s po-
sezením a TV • venkovní terasa s posezením 
• WiFi ve společných prostorách (zdarma) • 
trezor na recepci (zdarma) • několik parko-
vacích míst zdarma (bez možnosti rezerva-
ce předem)

Stravování: plná penze • snídaně formou 
bufetu • obědy a večeře výběr ze 2 druhů 
2-chodového menu, zeleninový a  ovocný 

bufet, k večeři dezert • k obědu a večeři ½ l 
vody, ¼ l vína a ¼ piva nebo nealka na oso-
bu

Pláže: 80 m od písečné pláže 

Sport a  zábava: vodní sporty na  pláži, 
např. windsurfing (za  poplatek) • tenisové 
kurty (za poplatek) • 2 km od hotelu je drá-
ha na kolečkové brusle • 10 km Acquario di 
Cattolica (největší akvárium na Jadranu) • 6 
km vodní park Aquafan • 6 km zábavní svět 
přírody Oltremare • 15 km Italia in Miniatura

aquapark aquapark v  ceně - 
neomezený vstup 

do  vodního parku Beach Village 250 m 
od  hotelu (bazény, tobogány, animace, 
volejbal) 

Ceník: str. 249

Napoleon hotel

od 8 392 Kč/8 dní 

oficiální hodnocení: **
webstránka: www.hotelnapoleonriccione.it/

Naše mínění: dovolujeme si vám opětovně nabídnout již 
osvědčený hotel Napoleon. Neomezený vstup do  vodního 
parku přímo na  pláži máte již zahrnut v  ceně! Pokud jsou 
tobogány vaší láskou a večer se rádi pobavíte ve večerních 
barech, středisko Riccione je pro vás to pravé ořechové.
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Španělsko
oblast > Costa del Maresme a Costa Dorada
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COSTA DEL MARESME
,,divoké pobřeží´´ se táhne od  francouzsko-
-španělských hranice až po  městečko Blanes. 
Je charakteristické kouzelnými zátokami upros-
třed strmých skalnatých srázů a piniových hájů. 

Santa Susanna
Původní rybářská vesnička na  území knížectví 
Montpalau byla pojmenovaná podle uctívané 
patronky, svaté Susanny. Letovisko s  výhledá-
vanou pláží a úchvatnou přírodní scenérii u ná-
rodního parku Montenegro představuje žádané 
a  tisícem dovolenkářů ověřené turistické cen-
trum. Půvab a  letní atmosféra Santa Susanny 
láká na sladké lenošení, ale i na radostné vychut-
návání kulturních a  sportovních aktivit. Santa 
Susanna má kromě živé promenády s  množ-
stvím obchůdků, kaváren, či zábavních podniků 
i  výhodu privilegované dlouhé a  široké pláže 
s množstvím příležitostí pro vodní sporty. 

Pineda de Mar 
Středisko Pineda de Mar leží u  majestátních 
hor a širokých zlatých pláží ústících do čistých 
mořských vod. Právě pro svoji výbornou polohu 
je častým a velmi vyhledávaným prázdninovým 

cílem turistů z celé Evropy. Leží přibližně 55 km 
od Barcelony a má s ní zabezpečené pravidelné 
autobusové i železniční spojení. Toto příjemné 
letovisko patří k oblíbeným místům a turistům 
nabízí množství restaurací, kaváren s otevřený-
mi terasami, barů a obchůdků se suvenýry. Po-
břežní promenáda táhnoucí se letoviskem spo-
juje Pinedu de Mar se sousedním letoviskem 
a je centrem dění podvečerních procházek. 

COSTA DORADA
„,,zlaté pobřeží´´ svůj název získala díky krás-
ným a  rozlehlým zlatým plážím s  jemným 
pískem, které jsou omývané vodami Středo-
zemního moře. Podél pobřeží se nachází vel-
ké množství rybářských vesniček ale i  velkých 
letovisek, které jsou centry turistického ruchu, 
zábavy a sportu. 

Salou a La Pineda
Jakmile chcete zažít dovolenou plnou zábav-
ních atrakcí, neopakovatelnou španělskou at-
mosféru a noční život ve městě, tak španělské 
letovisko Salou je pro vás tou správnou volbou. 
Patří mezi největší a nejkrásnější španělská leto-
viska ležící na pobřeží Costa Dorada. Na histo-
rické centrum města navazuje moderní výstav-

ba desítek luxusních hotelů a apartmánů. Velmi 
známou turistickou atrakcí v  Salou je světelná 
fontána. Rozsáhlé písečné pláže dlouhé až 7 km 
s pozvolným vstupem, stejně jako i moře v této 
oblasti patří k  nejčistějším z  celého pobřeží 
Costa Dorada. Díky těmto překrásným plážím 
si středisko vysloužilo přezdívku ,,Pláž Evropy´´. 
Směrem na La Pinedu (klidnější turistické leto-
visko), se v  menších zátokách nacházejí další 
pláže, určené pro milovníky klidu. Ve středisku 
La Pineda, které pozvolně navazuje na turistic-
ké středisko Salou, je taktéž velmi pěkná dlouhá 
písečná pláž. Toto středisko je klidnější než Sa-
lou, a  proto je vyhledáváno hlavně těmi, kteří 
touží po  odpočinku a  klidných večerních pro-
cházkách, či posezeních v příjemných kavárnič-
kách. Mezi Salou a La Pinedou se dá přesouvat 
pohodlně autobusy a  nebo trenetem (vláček), 
popřípadě i procházkou trvající cca 45 min. 

Calafell
Historické město a  zároveň i  velmi oblíbené 
letovisko je ideálním místem pro ty, kteří touží 
svoji plážovou dovolenou zkombinovat s obje-
vováním Costa Dorady a  překrásných Román-
ských a  středověkých míst. Může se pochválit 
překrásnou 5 km dlouhou pláží, pokrytou zlatým 
pískem a oceněnou Modrou vlajkou za čistotu. 

Klim. podmínky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 23° 27° 29° 30° 27° 23°
Teplota vody 18° 22° 24° 25° 24° 22°

Rozloha: 505.000 km2 • Počet obyvatel: 45.117.000
Hlavní město: Madrid • Měna: euro

Je pro nás skutečným potěšením, že 
vám v tuto sezonu můžeme nabíd-
nout pro vaše prázdninové dny 
nádherné Španělsko, zemi, která je 
atraktivní po jakékoliv stránce. Při-
cházíme k vám s nabídkou ubytování 
v kvalitních hotelech v příjemných 
střediscích, jako jsou Santa Susanna 
a Pineda de Mar na Costa del Maresme 
a střediska La Pineda, Calafell a Salou 
na Costa Dorada. Tyto hotely si svou 
polohou, výbornými cenami, kvalitní-
mi službami a možnostmi relaxu a zá-
bavy, určitě získají vaši přízeň. Bohaté 
švédské stoly s výběrem evropské 
jako i místní tradiční kuchyně, které 
vám zpříjemní horké letní dny jsou 
už jen takovým bonusem. Pokud 

nebude chtít lenošit na pláži, nesmíte 
vynechat návštěvu vodních a zábav-
ních parků PortAventura, Marineland 
a Water World v blízkosti letovisek, 
a nebo absolvujte s námi zajímavé 
fakultativní výlety do okouzlující Bar-
celony, či na známé poutnické místo 
Montserrat. Vydejte se s námi do země 
zalité sluncem, plné přívětivých lidí 
a dobrodružství. Jsme přesvědčeni, že 
po návštěvě Španělska bude vaše srd-
ce patřit právě této destinaci a vy se 
budete do země flamenca, královské 
atmosféry a neutichající životní ener-
gie vracet stejně často a se stejným 
nadšením jako my. 

ŠPANĚLSKO – To je rozmanitá země s bo-
hatou kulturou, překrásnou přírodní sce-

nérií, členitým pobřežím, krásným mořem 
a příjemnou atmosférou. Zaslouženě patří 

již několik let mezi nejnavštěvovanější 
destinace světa. Má co nabídnout každé-

mu návštěvníkovi, ať už jej láká oddech, 
zábava, historie, kultura, příroda a nebo 
sport, každý si přijde na své. Jsme proto 

velmi rádi, že vám v léto letní sezoně při-
nášíme možnost strávit prázdninové dny 
na sluncem zalitých pobřežích Costa del 

Maresme a Costa Dorada.
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Poloha: v  oblasti Costa Dorada, v  klidné 
části střediska La Pineda • 80 m od  překrás-
né písečné pláže a  pobřežní promenády • 
cca 3 km od  rušného a  oblíbeného středis-
ka Salou • 93 km od  letiště Barcelona • 3 km 
obrovský zábavní park PortAventura • 500 m 
od aquaparku Aquopolis

Ubytování: komfortně a  elegantně zaříze-
ny dvoulůžkové pokoje s  možností jedné, 
resp. dvou přistýlek až pro 4 dospělé osoby 
• TV- SAT • trezor • minibar • klimatizace • přís-
lušenství (koupelna se sprchou nebo vanou, 
WC) • fén • WiFi (zdarma) • balkon resp. terasa 
s posezením 

Vybaveni hotelu: luxusní a elegantní hotelo-
vé lobby s recepcí a s pohodlným posezením 
• all inclusive restaurace s vynikající kuchyní • 
snack bar s  atraktivní terasou s  posezením • 
bar u bazénu • 3 bazény, dětský bazén, bazén 
s vodními atrakcemi i pro nejmenší děti • WiFi 
připojení ve  společných prostorách i  na  po-
kojích (zdarma) • konferenční místnost • slu-
neční terasa se slunečníky a lehátky (zdarma) 
• plážové osušky (za poplatek) • vnitřní bazén • 
SPA a wellness centrum (za poplatek) - jacuzzi, 
sauna, masáže, turecké lázně (za  poplatek) • 
menší fitness centrum • dětské hřiště • parko-
viště (za poplatek) • služba praní prádla • míst-
nost na zavazadla • trezor

Palas Pineda hotel

od 17 318 Kć / 8 dní

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.palaspineda.com

Naše mínění: skvělou letošní novinkou je i komfortní 
hotel Palas Pineda, který se díky své výhodné poloze 
a pestrým službám zařadil mezi turisty vyhledávané re-
sorty v tišší části střediska La Pineda. Pár metrů od ho-
telu se doširoka rozprostírá vyhřátá zlatá pláž ideální 
na  stavění hradů z  písku, ale i  na  různé sportovní ak-
tivity. Nerušený klid s chlazeným nápojem v ruce naj-
dete na  lehátku u  architektonicky zajímavě řešených 
hotevých bazénů. K  bohatému vybavení resortu kro-
mě bazénového komplexu patří i  luxusní společenské 
prostory, welness centrum, vnitřní bazén, či restaurace 
s  vynikající kuchyní. Po  celodenním lenošení na  slun-
cem zalité pláži si vychutnejte příjemnou večerní pro-
cházku po promenádě podél moře. Atmosféra zapada-
jícího slunce do  vln moře v  pozadí s  temperamentní 
hudbou okouzlí nejednoho rekreanta. Prázdninový re-
sort doporučujeme i náročným klientům, kteří hledají 
ideální spojení aktivní a pasivní dovolené v kombinaci 
s výbornými all inclusive službami.

La Pineda
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Stravování: formou all inclusive

Pláže: jen necelých 80 m od  široké udržo-
váné písečné pláže, obklopené zelenými 
borovicemi a palmami • lehátka a slunečníky 
na pláži (za poplatek) • vodní sporty a atrakce 
(za poplatek) • v hotelu je možnost vypůjčit si 
osušky na pláž (za poplatek)

Sport a  zábava: herna • fitness centrum • 
denní i  večerní hotelové animace pro děti 
i  dospělé • hotelový miniklub • stolní tenis • 
šipky • minigolf • tenis (za poplatek) • dětské 
hřiště • na promenádě možnost vypůjčení kol 
(za  poplatek) • restaurace • bary • obchody • 
aquapark Aquopolis s  množstvím vodních 

atrakcí • velice populární a atraktivní zábavní  
park PortAventura pro děti i dospělé 

all inclusive snídaně, obědy a večeře 
formou bohatých švéd-

ských stolů s  různými specialitami včetně 
nápojů • vybrané místní alkoholické nápoje 
- víno, pivo, whisky, vodka, gin, brandy, neal-
ko nápoje - džusy, limonády, voda, káva, čaj 
podávaný v  hotelovém all inclusive baru 
s terasou a nebo v pool baru • lehké občer-
stvení servírované ve  vybraných hodinách 
např. sendviče, hamburgery, chipsy, hranol-
ky • zmrzlina • lehátka a slunečníky u bazénu 

Ceník: str. 257

La Pineda

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
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Poloha: jen 500 m od centra Salou na pobře-
ží Costa Dorada • 100 m od překrásné pláže • 
u  pobřežní promenády • 2,5 km od  zábavní-
ho parku PortAventura a 5 km od aquaparku 
Aquopolis • na  skok od  historického města 
Tarragona • 95  km od letiště Barcelona

Ubytování: elegantní 2-lůžkové pokoje 
s  možností 1, nebo 2 přistýlek v  Salou Park 
Resort I (4*) a II (3*) • pokoje s bezbariérovým 
vstupem (na vyžádání) • SAT TV • trezor (za po-
platek) • klimatizace • koupelna se sprchou 
nebo vanou, WC • fén • lednička (za poplatek) 
• WiFi (zdarma) • balkon nebo terasa s poseze-
ním • telefon

Vybavení hotelu: hotelové lobby s recepcí • 
gastrobar • restaurace pro Salou Park I • restau-
race pro Salou Park II • piano bar • bar u bazé-
nu • bazény pro dospělé i děti • dětské hřiště • 
miniklub • internetový koutek (za poplatek) • 
WiFi ve společných prostorách (zdarma) • Spa 
& Wellness (za poplatek) 

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: 100 m od  krásné udržované písečné 
pláže s pozvolným vstupem do moře • lehát-
ka a slunečníky na pláži (za poplatek) • plážové 
osušky (za vratnou kauci)

Sport a zábava: dětský koutek • vodní sporty 
na pláži (za poplatek) • v blízkosti zábavní park 
a aquapark • hotelový animační program

all inclusive kvalitní all inclusive ser-
vis společný pro obě 

části hotela: snídaně, obědy a večeře formou 
bohatých švédských stolů s  vybranými ná-
poji • lokální alkoholické nápoje (pivo, víno, 
vermouth, sangria, whiskey, gin, rum, vodka, 
vybrané koktaily a likéry) • nealkoholické ná-
poje • káva, čaj, mléčné koktaily • zmrzlina • 
snacky ve  vyhrazených hodinách (sendvič, 
hamburger, hranolky, hot dog, saláty) • dět-
ské menu • slunečníky a lehátka u bazénu 

Ceník: str. 257

Salou Park Resort 
hotelový komplex

od 15 547 Kč / 8 dní

oficiální hodnocení: ***/****
webstránka: www.saloupark.com

Naše mínění: pro ty, kteří hledají odpočinek a abso-
lutní relax spojený se zábavou je vhodný tento hotel 
s  příjemnou atmosférou. Vychutnejte si šum moře, 
přečtěte si knihu na lehátku u jednoho z bazénů, nebo 
si odskočte do  nedalekého zábavního parku. Pokud 
chcete zažít pravý španělský večer, krátkou procházkou 
po  promenádě se ocitnete v  srdci Salou, kde můžete 
ochutnat typické španělské tapas, či sangrii. Přijměte 
naše pozvání do okouzlujícího resortu, kde se vaše do-
volená stane nezapomenutelnou.

Salou

/

pokoj 4*
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Poloha: v  středisku Calafell přímo u  krásné 
pláže s jemním pískem • v  centru letoviska, 
přímo na pobřežní promenádě • v  blízkosti 
množství obchůdků se suvenýry, restaurací, 
barů, kaváren • 52  km od letiště Barcelona

Ubytováni: útulně zařízené pokoje s  mož-
ností 1, resp. 2 přistýlek • pokoje s výhledem 
na moře - na vyžádání (za poplatek) • SAT TV • 
trezor (za poplatek) • klimatizace • vlastní přís-
lušenství (koupelna se sprchou nebo vanou, 
WC) • fén • WiFi • balkon nebo terasa s pose-
zením • lednička na vyžádání (za poplatek)

Vybavení hotelu: lobby • recepce se smě-
nárnou • all inclusive restaurace • a‘la carte 
restaurace (za poplatek) • snack bar • beach 
bar s výhledem na moře (za poplatek) • bazén 
s  lehátky • TV místnost • WiFi ve společných 
prostorách (zdarma) • parkoviště (za  popla-
tek) • animační program v hotelovém režimu

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: od překrásné písečné pláže s hebkým 
zlatým pískem dělí hotel pouze plážová pro-
menáda • pozvolný vstup do moře vhodný 
pro děti a  neplavce • lehátka a  slunečníky 
na pláži (za poplatek)

Sport a  zábava: vodní sporty na  pláži 
(za poplatek) • ve středisku možnost sportov-
ního a kulturního vyžití • hotelové animace

        all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře formou chutných 

švédských stolů, včetně vybraných nápojů 
• pozdní kontinentální snídaně • během 
dne v hotelovém snack baru vybrané míst-
ní alkoholické nápoje (točené místní pivo, 
víno, koňak, whiskey, brandy, vodka), neal-
ko nápoje (voda, džusy, limonády), vybra-
né míchané nápoje • káva, čaj • ve vyhraze-
ných hodinách různé snacky • zmrzlina • 
koláčky • hotelové animace

Ceník: str. 256

Miramar Calafell hotel

od  14 623 Kč / 8 dní

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.hotelmiramarcalafell.com

Naše mínění: tento příjemný hotel, nacházející se 
ve středisku Calafell a patřící do hotelové sítě 4R Ho-
tels má být právem na co pyšný. Jeho poloha je pros-
tě fantastická, leží přímo u překrásné písečné pláže 
táhnoucí se do  daleka. Od pláže ho odděluje pouze 
atraktivní pobřežní promenáda. Díky své vynikající 
poloze přímo v centru města není z hotelu nikam da-
leko. Ať už jsou to bary, restaurace, zábavní podniky, 
resp. obchůdky s typickými španělskými suvenýry, vše 
je na  dosah. A  proto neváhejte a  vstupte do  tohoto 
hotelu, jehož ubytování, služby, bohatá strava, jakož 
i velmi milý a přátelský personál vás přesvědčí o tom, 
že jste si vybrali správně.

Calafell



133132
RODINNÁ

DOVOLENÁ

ŠPANĚLSKO

Poloha: necelých 100 m od slunné písečné 
pláže • nákupní možnosti, přímo u hotelu • 
75 km od letiště v Barceloně

Ubytování: útulně zařízené 2-lůžkové po-
koje s  možností 1 nebo 2 přistýlek i  pro 4 
dospělé osoby • klimatizace • satelitní TV • 
telefon • trezor (za  poplatek) • lednička • 
vlastní příslušenství (koupelna se sprchou, 
resp. vanou a  WC) • fén • Wi-Fi na  pokoji 
(za poplatek) • balkon s posezením

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí 
• bazén pro dospělé i  děti • dětský koutek 
s  animačním programem • parkoviště • 
panoramatický výtah • hlavní restaurace • 
kavárna s  barem • bar u  bazénu • fitness • 
WiFi v lobby • TV místnost • obchod • herna 
• biliard • část Mecury Village s  obchůdky, 
restaurací, hřištěm pro děti, cukrárnou a te-
rasou

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: od překrásné písečné pláže je vzdá-
len jen necelých 100 m • lehátka a  sluneč-
níky (za  poplatek) • atraktivní Minibeach 
club pro děti 4-12 let (v  provozu v  období 
červenec, srpen, za poplatek) • vodní sporty  
a atrakce (za poplatek)

Sport a zábava: herna • fitness • dětský klub 
• dětské hřiště • sportovní aktivity v  okolí 
• vodní sporty a atrakce na pláži • turistický 
vláček • místní trhy • vodní a zábavní parky 
v blízkosti • Minibeach club pro děti 4-12 let

all inclusive snídaně, obědy a večeře 
formou švédských stolů 

s vybranými nápoji • lokální alkoholické ná-
poje (pivo, víno, sangria, whiskey, místní li-
kéry, gin, rum, vodka) • nealkoholické nápoje 
• káva, čaj • „koktailový den“ • zmrzlina • od-
polední snack • animační program v hotelo-
vém režimu • slunečníky a lehátka u bazénu 

Ceník: str. 256

Mercury hotel

od 15 393 Kč / 8 dní

oficiállní hodnocení: ****
webstránka: www.hotelmercury.com

Naše mínění: nedaleko písečné pláže v  oblíbeném 
letovisku Santa Susanna je tento velice vyhledávaný 
hotel zárukou veselých letních zážitků a skvělého od-
počinku. Komplex s rodinnou atmosférou nabízí svým 
hostům nejen relax u bazénu, ale i množství sportov-
ních aktivit. Během pobytu se můžete bez obav věno-
vat relaxu, zatím co vaše děti budou dovádět v plážo-
vém dětském klubu - „Mini Beach Club“. Po okolí vás 
proveze prázdninový vláček se zastávkou přímo před 
hotelem. Najdete zde mnohé zábavní parky, kavárny, 
restaurace a pro milovníky nákupů se pravidelně v le-
tovisku konají místní trhy, ideální na nákup typických 
španělských dárků a suvenýrů.

Santa Susanna
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Poloha: cca 7 minut chůze od  překrásné 
písečné pláže v  Pineda de Mar na  pobřeží 
Costa del Maresme • přímo v centru letoviska 
• 72 km od letiště v Barceloně

Ubytování: účelně a  příjemně zařízené 
dvoulůžkové pokoje s  možností 1 resp. 2 
přistýlek • klimatizace • minibar (za  přípla-
tek) • terasa, resp. balkon • telefon • TV / SAT • 
vlastní příslušenství (koupelna s vanou nebo 
sprchou a WC)

Vybavení hotelu: recepce • hlavní restaura-
ce • all inclusive bar • salonek s pohovkami, 
biliardovým stolem a  televizí • internetový 
koutek s počítači • WiFi ve veřejných prosto-
rách • 2 venkovní bazény s terasou s poseze-
ním • lehátka u bazénu (zdarma) • výtah

Stravování: formou all inclusive

Pláže: krásná široká písečná pláž • lehátka 
a slunečníky (za poplatek) • pláž je lemována 
promenádou s obchůdky a kavárnami • pes-

tré možnosti sportovního vyžití - plážový vo-
lejbal, windsurfing, wakeboarding, parasailing

Sport a  zábava: kulečník • 2 venkovní ba-
zény s lehátky • večerní animační program 
- živá hudba, taneční vystoupení (v hotelo-
vém režimu) • možnost zapůjčení kol a  ka-
jaků na  pláži (za  poplatek) • plážové sporty 
a atrakce (za poplatek)

all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře podávané formou 

chutných švédských stolů včetně vybra-
ných nápojů • místní alkoholické nápoje 
(brandy, gin, vodka, whiskey, víno, pivo) 
a nealkoholické nápoje podávané v hotelo-
vém all inclusive baru • káva, čaj • „koktailo-
vý den“ • občerstvení během dne ve vyhra-
zených hodinách podávané v hotelovém all 
inclusive baru - např. pizza, sendviče, zmrz-
lina,  ovoce • lehátka u bazénu

Ceník: str. 256

Checkin Pineda 
hotel

od 13 853 Kč /8 dní

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.checkinpineda.com

Naše mínění: představujeme vám nádherné a poho-
dové letovisko Pineda de Mar a útulný hotel Checkin 
Pineda. Kvalitní služby, výborná kuchyně a  příjemná, 
přímo rodinná atmosféra si získají i  vás. Letovisko je 
ideální pro rodinnou dovolenou, ale i pro aktivní ces-
tovatele, kteří touží po poznávání. Je protkáno histo-
rickými uličkami a  nabízí několik architektonických 
skvostů, které mapují téměř 2000 let jeho existence. 
Kromě toho má přímé vlakové spojení s  okouzlující 
Barcelonou. Krátkou procházkou se z hotelu dostanete 
na  dlouhou, udržovanou, písečnou pláž, lemovanou 
krásnou palmovou promenádou, která je během léta 
centrem sportu a společenského života.

Pineda de Mar
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Kerkyra

Agios Georgios

Acharavi

Agios Georgios Pagi

Agios Gordios

Messonghi

Lefkimi

Pelekas

KORFU

Přírodní krásy, rozmanitá flóra a fauna, 
nádherné pláže, křišťálově čisté moře, 
chodníčky, které se proplétají olivovými 
háji a všudypřítomné zvyky obyvatel, 
to je nabídka „smaragdového ostrova“. 
Abyste i vy objevili jeho podmanivé 
kouzlo, stačí si udělat výlet do některé 
z malebných horských vesniček, vychut-
nat si tradiční řeckou kávu v pravém 
kafeione, zahrát si s domácími klasickou 
hru tavli nebo navštívit jeden z mnoha 
ortodoxních klášterů, které určitě obje-
víte během svých toulek. 
V této letní sezóně vám předkládáme 
výjimečně bohatou nabídku středisek 
i ubytovacích kapacit s odlety z Prahy, 
Brna a Ostravy, pobyty na 8, 11, 12 nebo 
15 dní. Pro svůj prázdninový pobyt si 
můžete vybrat hned z několika kvalit-
ních all inclusive resortů situovaných 
u nejkrásnějších písečných pláží ostrova 

Korfu oceněných Modrou vlajkou EU. 
Nádherné slunečné dny a letní pohodu 
si můžete užívat i v menších hotýlcích 
s přátelskou rodinnou atmosférou, 
přičemž si můžete vybrat různé druhy 
stravování - polopenzi, plnou penzi 
nebo all inclusive. Jejich služby určitě 
ocení klienti dávající přednost levnější 
alternativě letního pobytu u moře. 
Pevně věříme, že vás naše letošní na-
bídka oslovila a vy se pokuste objevit co 
nejvíce z toho, co vám tato mimořádně 
oblíbená prázdninová destinace nabízí.

Strategická poloha ostrova jako vstupní 
brány Jadranu způsobila, že od dávných 

dob zastával důležitou úlohui v historii 
Středomoří. Stal se domovem pro An-
gličana lorda Byrona, i pro rakouskou 

císařovnu Sissi, která si zde nechala 
postavit zámeček Achillion. Svět Korfu, 

to jsou usměvaví, pohostinní obyvatelé, 
dech historie, ostrov neskutečně boha-

tý na přírodní krásy. Místo, kde žijí lidé 
od antických dob až po současnost Ani 

nezpozorujete, kdy se na krátký okamžik 
stanete i vy jeho součástí.

Klim . podmínky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 25° 29° 31° 32° 28° 23°
Teplota vody 22° 25° 25° 26° 25° 21°

Rozloha: 592 km2 • Počet obyvatel: 108.000
Hlavní město: Kerkyra • Měna: euro

Agios Georgios 
Přesněji Agios Georgios Argyrades je známé leto-
visko nacházející se na jihozápadní části ostrova. 
Čeká tu na  vás nízká zástavba apartmánových 
domů, hotelů, restaurací, taveren a  obchůdků 
se vždy usměvavými domácími, kteří vytvářejí 
kouzelnou kulisu tohoto místa. Pokud k  tomu 
přidáme nekonečné široké písečné zlatavé pláže 
a  průzračné vody omývající jeho pobřeží, máte 
dokonalý obraz cíle vaší dovolené. Místní pláže 
patří k těm nejkrásnějším na Korfu, jsou oceněny 
Modrou vlajkou EU za čistotu moře a kvalitu pláže. 

Pelekas 
Malebná horská vesnička s úzkými uličkami, ma-
linkým náměstím, pár tavernami a  obchůdky 
s  místními výrobky byla díky své nezaměnitelné 
atmosféře tajným tipem návštěvníků ostrova Kor-
fu, kteří sem v minulosti přicházeli jen tak, s ba-
tohy na ramenou. Přímo nad ní se vypíná kopec, 
z  vrcholu kterého uvidíte ten nejkrásnější západ 
slunce. Dnes vám Pelekas nabízí jednoduché uby-
tování v apartmánech, ale i luxus prázdninových 
resortů nacházejících se přímo na plážích Glyfada 
a Kontogialos - Pelekas Beach.

Agios Gordios 
Toto malé středisko, situované na západním po-
břeží ostrova Korfu, jehož krásnou písečnou pláž 
lemují po obou stranách vysoká horská úbočí, vás 
bezpochyby okouzlí svou úchvatnou scenérií. Tu 
dotvářejí výrazné skalní útvary a zátoka se „skalní 
jehlou“ vyčnívající z  moře. Letovisko, lemované 
olivovými háji, tvoří hlavní ulice s tavernami, bary 
a obchůdky, ústící přímo na nádherné dlouhé pí-
sečné pláži.

Agios Georgios Pagi 
V úchvatné scenérii západního pobřeží Korfu leží 
jedna z nejkrásnějších zátok ostrova - Agios Geor-
-Gios Pagine, která se může pyšnit okouzlující 
pláží se zlatým pískem a  klidnou mořskou hladi-
nou. Příjemná, pomalá atmosféra stejnojmen-
ného letoviska lahodí uspěchané duši každého 
unaveného návštěvníka. Odpočinek na pláži vám 
zpestří i nabídka vodních sportů.

Acharavi
Známé středisko ležící u severních břehů ostrova 
svým návštěvníkům nabízí ulice a  promenády 
plné kaváren, taveren a obchůdků různého dru-

hu. Večerní vyžití mohou rekreanti přes den vy-
měnit za odpočinek na dlouhé pláži s pozvolným 
vstupem do  moře. Acharavi je také oblíbeným 
místem i  pro milovníky potápění, což ocení ze-
jména aktivnější turisté. I  oni mohou zažít adre-
nalinovou jízdu na  tobogánech v blízkém aqua-
parku Hydropolis.

Messonghi - Moraitika
Díky pestré nabídce denních a  večerních aktívit 
patří letoviska Messonghi a  Moraitika k  nejoblí-
benějším na  ostrově Korfu. nespornou výhodou 
středisek je také snadná dostupnost hlavního 
města Kerkyry. Oblíbené jsou i  udržované čisté 
pláže, na kterých najdete kromě plážových barů 
a taveren i bohatou nabídku vodních sportů.

Lefkimi - Ag. Petros
Lefkimi je administrativním centrem jižní části 
ostrova a druhým největším městem na Korfu, ve 
kterém najdete kromě přístavu i mnoho kaváren, 
obchůdků, taveren, ale i  kouzelných kostelíků 
a barů. Opakem Lefkimmi je 2 km vzdálená klidná 
vesnička Agios Petros, kde dny plynou pomalu 
a její líná nálada vás přesvědčí, že je lepší se přesu-
nout na blízkou pěknou písečnou pláž. 
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Poloha: v  letovisku Agios Georgios Argyra-
des na jihu ostrova Korfu • areál hotelového 
resortu končí přímo u  široké  a dlouhé pí-
sečné pláži s pozvolným vstupem do moře 
• obchůdky a  taverny cca 200 m od  ho-
telového komplexu směrem do  letoviska 
• vzdálenost od  hlavního města Kerkyra  
a letiště přibližně 30 km

Ubytování: rozlehlý prázdninový resort se 
skládá z hlavní budovy s recepcí a několika 2- 
a 3- podlažních budov harmonicky rozmístě-
ných v upraveném a udržovaném hotelovém 
areálu • vkusně zařízené 2-lůžkové pokoje 
s možností 1 nebo 2 přistýlek • individuálně 
nastavitelná klimatizace • telefon • lednička • 

SAT TV • trezor (za poplatek) • koupelna s va-
nou, resp. se sprchovým koutem a WC • fén • 
balkon resp. terasa s posezením

Vybavení hotelového komplexu: vstupná 
hala s  recepcí • wi-fi v  prostorách recepce 
(zdarma) • hlavní restaurace s  mezinárodní 
kuchyní • restaurace s  italskou kuchyní • a  la 
carte restaurace (za poplatek, objednávka 2 
dny předem) • hlavní bar • pool bar • beach 
bar • minimarket • 3 velké bazény (lehátka 
a slunečníky u bazénů zdarma, osušky za de-
pozit) • dětský bazén • hotelový mini aqua-
park • wellness centrum

Stravování: formou all inclusive

Aquis Sandy Beach hotelový komplex  
Family Resort & Waterpark
od 17 087 Kč / 8 dní • od 21 168 Kč / 11 dní

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.aquisresorts.com

Naše mínění: nabízíme vám odpočinkovou letní do-
volenou v rozsáhlém ultra all inclusive komplexu přímo 
u pláže, který je již mnohým našim klientům důvěrně 
známý. Hotelový areál prochází každý rok změnami 
na  vylepšení jeho exteriéru a  jednotlivých vnitřních 
částí, jakož i poskytovaných služeb. Oku lahodící fasá-
da harmonizuje s všudypřítomnou zelení, kterou dopl-
ňují pestré barvy exotických květů, voňavého jasmínu 
či oleandrů. Rozlehlý hotelový areál je protkán spletí 
chodníčků, které vás dovedou k  elegantně zařízené 
hlavní restauraci s  útulným posezením na  venkovní 
terase nebo k  bazénům se slunečnými terasami, kde 
se můžete oddávat zábavě a  odpočinku.Ti z  vás, kteří 
upřednostňují aktivnější způsob trávení dovolené, jis-
tě ocení pestrou nabídku denních aktivit pod vedením 
zkušeného animačního týmu i se slovenskými a český-
mi animátory, kteří mají pro vás připraveny různě sou-
těže, zábavné hry a  sportovní turnaje. Široká písečná 
pláž vám dovolí vychutnávat si plnými doušky sluneč-
né dny v osvěžujícím moři, přičemž zde nechybí ani bo-
hatý výběr vodních sportů. Vaše ratolesti si najdou svůj 
ráj nejen na vyhřátém písku, ale i v hotelovém vodním 
parku s  tobogány nebo na  sousedním dětském hřišti 
s mini klubem. A za večerní zábavou nemusíte chodit 
daleko, postará se o  ni mezinárodní animační tým. 
V  letovisku Agios Georgios nahlédněte i  do  některé 
z místních taveren a zažijte tak pravou atmosféru řec-
kého večera doprovázenou tóny bouzouki a náročnými 
krokovými variacemi místních tanečníků. Výlet můžete 
podniknout i  do  4 km vzdálené řecké vesničky Argi-
rades, odkud je z  místního kláštera překrásný výhled 
na celou oblast. Přejeme vám příjemnou a ničím neru-
šenou dovolenou.

Agios Georgios 
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OBLÍBENÝ

HOTEL
KLUBOVÁ

DOVOLENÁ

KORFU

Pláže: pěkná dlouhá a široká, upravená pí-
sečná pláž s  pozvolným vstupem do  moře 
• lehátka a slunečníky (za poplatek) • centrum 
vodních sportů (za poplatek)

Sport a  zábava: tenisové kurty • plážový 
volejbal • basketbal • stolní tenis • kulečník 
(za poplatek) • elektronické hry (za poplatek) 
• fitness • dětské hřiště a  miniklub • denní 
a  večerní animační program pro děti i  do-
spěé v  rámci klubové dovolené i  se sloven-
skými a českými animátory

ultra all inclusive snídaně, obědy a veče-
re formou švédských 

stolů včetně nápojů • dětské a vegetarián-

ské menu • vybrané místní alkoholické ná-
poje a  rozlévané nealkoholické nápoje, 
voda, káva a čaj • zmrzlina • lehké odpoled-
ní občerstvení • plážové osušky • animační 
program • miniaquapark s tobogány

SUN & FUN klub hotelový animační 
tým připravil pro vás 

i  pro vaše děti různé sportovní a  zábavní 
aktivity. Zapojit se do nich můžete za asis-
tence česky mluvících animátorů, kteří jsou 
během měsíců červenec a srpen součástí 
hotelového animačního týmu. 

Ceník: str. 259

Agios Georgios 

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
tiptravel.cz/video

videoprezentace
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POKOJE
DELUXE

WIFI
ZDARMA

KORFU

Poloha: na západní straně ostrova, s výhle-
dem na sousední písečnou pláž • cca 19 km 
od letiště a hlavního města Kerkyra • přibliž-
ně 600 m od vesničky Agios Gordios

Ubytování: resort je komplexem více samo-
statně stojících a  stupňovitě rozestavěných 
nových a  nově zrekonstruovaných budov • 
luxusní nové a moderně zařízené 2-lůžkové 
pokoje typu „Deluxe“ (za  příplatek) s  mož-
ností 1 přistýlky a  s  výhledem na  moře • 
nově zrekonstruované stylově zařízené 
standardní 2-lůžkové pokoje s  možností 1 
přistýlky s  výhledem na  moře • klimatizace 
• LCD SAT TV • DVD přehrávač • trezor • mini-
lednička • kávový a čajový set • župan a pan-

tofle • wifi připojení na internet přímo na po-
koji • koupelna s vanou, resp. se sprchovým 
koutem a WC • fén • balkon s posezením

Vybavení hotelového komplexu: recep-
ce • hlavní restaurace „Androniki“ a  další 3 
restaurace s  mezinárodní kuchyní (během 
večeří se u  pánů vyžadují dlouhé kalhoty) 
• 2 lobby bary • 2 pool bary • unikátní plá-
žový bar „Tunnel“ • střešní bar „Panorama „• 
obchod se suvenýry • mini shopping cent-
rum • 1 vnitřní vyhřívaný bazén • 2 venkov-
ní sladkovodní bazény s  terasami s  lehátky 
a slunečníky • plážové osušky • TV místnost 
• odpočinková zóna • wi-fi 

Mayor La Grotta Verde hot.komplex  
Grand Adults ´Beach Resort 
od 19 192 Kč / 8 dní • od 23 032 Kč / 11 dní

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.mayorlagrottaverde.com

Naše mínění: pro ty, kteří se touží probouzet ve dvo-
jici s  pohledem romanticky upřeným na  azurově 
modré moře, i  pro ty, jejichž hlavní touhou je po-
klidné vychutnávání si letních prázdninových dnů v 
překrásném prostředí smaragdově zeleného ostrova 
Korfu v  blízkosti písečné pláže bez dětského křiku 
a také pro ty, kteří chtějí být během svého volna hýčká-
ni nadstandardními hotelovými službami, máme jedi-
nečnou nabídku. V roce 2016 kompletně zrekonstru-
ovaný a  nově vybudovaný hotelový komplex Mayor 
La Grotta Verde Grand Resort. Díky pozitivním změ-
nám a  vybudování nových částí areálu dnes tento 
resort právem aspiruje stát se nejlepším hotelem pro 
dospělou klientelu ve své třídě v celém Řecku. Kom-
fortní, elegantně zařízené nové ubytovací části typu 
deluxe, kde moderní design a  pohodlí návštěvníků 
byly prvořadým cílem architektů, nově vybudova-
né bary, restaurace, dva venkovní bazény a  wellness 
klub s vnitřním vyhřívaným bazénem jsou skutečným 
požitkem, který si můžete během vaší letošní luxusní 
ultra all inclusive dovolené vychutnat právě vy. Pro-
fesionální servis garantovaný značkou Mayor Hotels 
zahrnuje komfortní nové ubytování, skvělou stravu, 
bohaté doplňkové služby a  v  neposlední řadě i  jedi-
nečnou polohu u idylické pláže v unikátní lokalitě le-
toviska Agios Gordios. Tato exkluzivní kombinace ur-
čitě uspokojí i naše náročné klienty toužící po pravém 
prázdninovém odpočinku, kteří ocení nejvíce ultra 
all inclusive servis a  nové kvalitní moderní ubytová-
ní ve standardních nebo Deluxe pokojích s výhledem 
na moře.

Agios Gordios 

pokoj standard
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PŘÍMO

NA PLÁŽI
PRO

NÁROČNÉ
POUZE PRO

DOSPĚLÉ

KORFU

Stravování: formou all inclusive

Pláže: hotelový resort leží přímo nad píseč-
nou pláží s pozvolnějším vstupem do moře 
• přístup na pláž po schodech • lehátka, slu-
nečníky a plážové osušky na pláži k dispozici 
zdarma

Sport a  zábava: fitness • 2 wellness klu-
by (masáže, manikúra, kosmetika, ka-
deřnictví, sauna, Hammam, vířivka 
– vše za poplatek) • vnitřní vyhřívaný sladko-
vodní bazén • kulečník (za poplatek) • stolní te- 
nis • hotelové animace - živá hudba, řecký 
večer 1x týdně

ultra all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře formou švéd-

ských stolů včetně nápojů • pozdní snída-
ně a večeře • během dne jsou k dispozici 
vybrané místní alkoholické nápoje a rozlé-
vané nealkoholické nápoje, voda, káva 
a čaj • zmrzlina • lehké odpolední občerst-
vení • slunečníky a  lehátka u  bazénů i  na 
pláži • plážové osušky • hotelový animační 
program zahrnující živou hudbu a  řecký 
večer 1x týdně 

Ceník: str. 260

Agios Gordios 

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

pokoj Deluxe

Mayor 
La Grotta Verde
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RODINNÁ

DOVOLENÁ
NOVINKA

V NABÍDCE

!
KORFU

Poloha: na  jihu ostrova v  klidné lokali-
tě na  okraji vesničky Agios Petros • přímo 
u dlouhé písečné pláže • cca 45 km od letiště 
a hlavního města Kerkyra • 2 km od známého 
letoviska Lefkimi • cca 7 km od letoviska Kavos 

Ubytování: moderní 2-lůžkové pokoje • me-
zonetové pokoje pro 4-člennou rodinu • kli-
matizace • wifi • telefon • minilednička • LCD 
SAT TV • DVD přehrávač • trezor (za  popla-
tek)• kávový a čajový set • koupelna s vanou, 
resp. sprchovým koutem a WC • fén • balkon 
nebo terasa s posezením 

Vybavení hotelového komplexu: hlavní 
budova a  jednotlivé bungalovy • recep-
ce • wi-fi • restaurace • a  la carte restaurace 
(za poplatek) • minimarket • lobby bary • pool 
bar • beach bar • 2 bazény • terasa na sluně-
ní s  lehátky a  slunečníky • plážové osušky • 
dětský bazén • bazén s  2 tobogány (pro 
děti do 16 let) • dětské hřiště • SPA a masáže 
(za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: přímo u dlouhé písečné pláže s velmi 
mírným vstupem do moře oceňovaný Mod-
rou vlajkou EU • lehátka a  slunečníky (zdar-
ma) • plážové osušky 

Sport a zábava: plážový volejbal • plážový 
fotbal • tenisový kurt • kulečník (za poplatek) 
• stolní tenis • tělocvična • petanque • vodní 
sporty (za poplatek) 

ultra all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře formou švédských 

stolů včetně nápojů • dětské a vegetariánské 
menu• vybrané místní alkoholické nápoje 
a  rozlévané nealkoholické nápoje, voda, 
káva a čaj • zmrzlina • lehké odpolední občer-
stvení • slunečníky, lehátka a plážové osušky 
• wi-fi 

Ceník: str. 260 

Mayor Capo di Corfu hot. komplex

od 19 672 Kč / 8 dní • od 23 432 Kč / 11 dní

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.mayorcapodicorfu.com

Naše mínění: naše novinka jistě potěší zejména rodi-
ny s dětmi, a to nejen díky ideální poloze přímo u pláže 
s velmi pozvolným vstupem do moře, ale i díky vybavení 
celého komplexu, které myslí zejména na nejmenší hos-
ty. Kvalita značky Mayor je zaručena i u stravování a uby-
tování ve  vkusně zařízených zahradních bungalovech 
nenarušujících kolorit tohoto prázdninového areálu. 
Nejdůležitější je však pocit, který ve vás zůstane a který 
se vyvstane vždy, když si vzpomenete na svou letní do-
volenou. Garantujeme vám, že z tohoto resortu budete 
odcházet nabití pozitivními emocemi, zrelaxovaní, děti 
dosyta vydováděné a letošní dovolená bude pro vás ne-
zapomenutelná. 

 Lefkimi - Agios Petros
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PŘÍMO

NA PLÁŽI
PRO

NÁROČNÉ

KORFU

Poloha: resort leží na západní straně ostro-
va přímo u  známé pláže Kontogialos (Pele-
kas Beach) • cca 14 km od  letiště a hlavního 
města Kerkyra • přibližně 1,7 km od vesničky 
Pelekas s obchůdky a tavernami

Ubytování: elegantní 2-lůžkové pokoje s  1 
nebo 2 přistýlkami • klimatizace • wifi • tele-
fon • minilednička • LCD SAT TV • DVD přehrá-
vač • trezor (za poplatek) • kávový a čajový set 
• župan a pantofle • koupelna s vanou resp. 
sprchovým koutem a WC • fén • balkon s vý-
hledem na moře

Vybavení hotelového komplexu: hotel 
prošel před minulou sezónou kompletní 
rekonstrukcí • vstupní hala s  recepcí • 2 re-
staurace • a la carte restaurace (za poplatek) 
• obchod se suvenýry • lobby bar • pool bar 
• beach bar • bazén s terasou na slunění s le-
hátky a slunečníky (zdarma) • plážové osušky 
• dětský bazén • wi-fi• SPA (za poplatek) • dět-
ské hřiště

Stravování: formou all inclusive

Pláže: resort leží přímo nad písečnou pláží 
oceněnou Modrou vlajkou EU • pozvolný 
vstup do  moře vhodný i  pro méně zdatné 
plavce • lehátka a slunečníky • plážové osušky 
(za vratný depozit)

Sport a zábava: fitness • multifunkční vnitř-
ní sportovní hala • plážový volejbal • biliard 
(za poplatek) • jóga a pilates • denní a večerní 
hotelový mezinárodní animační program • 
vodní sporty (za poplatek)

ultra all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře formou švédských 

stolů včetně nápojů • pozdní snídaně a ve-
čeře • vybrané místní alkoholické nápoje 
a  rozlévané nealkoholické nápoje, voda, 
káva a čaj • zmrzlina • lehké odpolední ob-
čerstvení • slunečníky,  lehátka a plážové 
osušky • hotelový animační program • wi-fi 

Ceník: str. 260

Mayor Pelekas Monastery hot. komplex  
od 19 832 Kč / 8 dní • od 25 592 Kč / 11 dní

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www. mayorpelekasmonastery.com 

Naše mínění: kvalitní rekonstruovaný hotelový re-
sort patřící do  renomované sítě Mayor Hotels je zasa-
zený   do  zeleného areálu přímo nad jednou z  nejkrás-
nějších zátok ostrova Korfu - nad pláží Kontogialos. 
Od prvního momentu vás vtáhne do své letní poklidné 
atmosféry a  okouzlí nádhernou scenérií moře s  tyrky-
sovou hladinou. Během dne si můžete užívat sluneční 
paprsky na krásné pláži či v blízkosti bazénu nebo se mů-
žete zapojit do  sportovních aktivit pod vedením hote-
lových animátorů. Večerní pohodu si vychutnáte na ho-
telové terase při sklence lahodného vína a  poslechem 
příjemné řecké hudby s  unikátní romantickou kulisou 
slunce zapadajícího do vod Jónského moře. 

Pelekas
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RODINNÁ

DOVOLENÁ

KORFU

Poloha: na  severním pobřeží ostrova Kor-
fu • cca 300 m od  centra známého středis-
ka Acharavi • v  tiché lokalitě, jen cca 50 m 
od dlouhé a široké písčito-oblázkové pláže • 
přibližně 38 km od  letiště a  hlavního města 
Kerkyra 

Ubytování: studia se 2 lůžky a  rozkládacím 
dvojlůžkem • kuchyňský kout • klimatizace 
• lednička • trezor (za  poplatek) • koupelna 
s vanou resp. sprchovým koutem a WC • fén • 
balkon s posezením 

Vybavení: aparthotel Thinalos má k  dispo-
zici vlastní bazén s  all inclusive pool barem 
a je situován jen cca 50 m od areálu resortu 
Ionian Princess, ve kterém se nachází: recep-
ce • wifi v prostorách hlavní budovy (zdarma) 
• restaurace s venkovní terasou s posezením 
• minimarket • lobby bar • 2 bazény • terasa 
na slunění s  lehátky a slunečníky (zdarma) • 
dětský bazén • dětský mini klub 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: oblíbená 7 km dlouhá písčito-oblázko-
vé pláž letoviska Acharavi s  pozvolným vstu-
pem do  moře leží jen 50 m od  aparthotelu • 
lehátka a slunečníky (zdarma)

Sport a zábava: tenisové a fotbalové hřiště 
s  umělým osvětlením (za  poplatek) • kuleč-
ník (za poplatek) • šipky • hotelový animační 
program • vodní sporty na  pláži (za  popla-
tek) • pestré možnosti denního i  večerního 
vyžití v  blízkém centru střediska Acharavi • 
vodní park Hydropolis cca 2 km od hotelu

all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře formou švédských 

stolů včetně nápojů • vybrané místní alko-
holické nápoje a  rozlévané nealkoholické 
nápoje, voda, káva a čaj • lehátka a sluneč-
níky u  bazénů i  na  pláži • hotelový 
animační program 

Ceník: str. 259 

Thinalos aparthotel

od 14 931 Kč / 8 dní • od 18 165 Kč / 11 dní

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.thinaloshotel.gr

Naše mínění: aparthotel Thinalos nabízí novější 
ubytování apartmánového a  studiového typu v  tiché 
lokalitě letoviska Acharavi, ale jen pár metrů od  ob-
líbeného centra, které si žije svůj každodenní boha-
tý denní i  večerní prázdninový život. Aparthotel má 
vlastní bazén a all inclusive pool bar, avšak velkou vý-
hodou je fakt, že jeho klienti mají možnost využívat 
všechny služby sesterského 4* hotelového komplexu 
Ionian Princess. Thinalos je vhodný pro hosty 
všech věkových kategorii, kteří touží po  ubytování 
s  ideální polohou, kde je vše lehce na  dosah. Díky 
cenově výhodnému ubytování ve  4-lůžkových 
studiích ho ocení zejména rodiny s dětmi.

 Acharavi



143
NOVINKA

V NABÍDCE

!

ATRAKTIVNÍ
OKOLÍ KORFU

Poloha: na  severním pobřeží ostrova Korfu 
• cca 300 m od  centra známého střediska 
Acharavi • pouze 80 m od  dlouhé a  široké 
písčito-oblázkové pláže • zhruba 38 km od le-
tiště a hlavního města Kerkyra 

Ubytování: vkusně zařízené 2-lůžkové poko-
je s možností 1 nebo 2 přistýlek (formou roz-
kládacího dvoulůžka) • klimatizace • lednička 
• koupelna s vanou, resp. sprchový kout a WC 
• fén • balkon nebo terasa s posezením

Vybavení hotelového komplexu: hlavní 
budova a několik vedlejších budov • recepce 
• společenská místnost s  TV • wifi v  prosto-
rách hlavní budovy (zdarma) • internetový 
koutek (za  poplatek) • trezor (za  poplatek) • 
restaurace s  venkovní terasou s  posezením 
• minimarket • lobby bar • 2 bazény • pool 
bar • terasa na slunění s lehátky a slunečníky 
(zdarma) • samostatný dětský bazén • dětský 
mini klub

Stravování: formou all inclusive

Pláže:  známá 7 km dlouhá písčito-kamenitá 
pláž letoviska Acharavi s  pozvolným vstu-
pem do moře leží jen 80 m od aparthotelu • 
lehátka a slunečníky (zdarma)

Sport a zábava:  tenisové a fotbalové hřiště 
s  umělým osvětlením (za  poplatek) • kuleč-
ník (za poplatek) • šipky • hotelový animační 
program • vodní sporty na  pláži (za  popla-
tek) • pestré možnosti denního i  večerního 
vyžití v  blízkém centru střediska Acharavi • 
vodní park Hydropolis cca 2 km od hotelu

all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře formou švédských 

stolů včetně nápojů • vybrané místní alko-
holické nápoje a  rozlévané nealkoholické 
nápoje, voda, káva a čaj • lehátka a sluneč-
níky u  bazénů i  na  pláži • hotelový 
animační program 

Ceník: str. 259 

Ionian Princess hotelový komplex  
od 15 393 Kč / 8 dní • od 18 935 Kč / 11 dní

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.ionianprincess.gr 

Naše mínění: pro zpestření naší letošní nabídky 
na  ostrově Korfu jsme do  našeho katalogu zařadili 
i další 2 novinky - 4* hotelový komplex Ionian Princess 
společně se sousedním aparthotelem Thinalos, které se 
mohou pochlubit skvělou polohou blízko dlouhé pláže 
a kousek od živého centra letoviska Acharavi. Pro areál 
je typická charakteristická řecká architektura a udržo-
vaná zahrada, které dominují 2 bazény se sluneční tera-
sou a pool barem. Přidejte k tomu prázdninové vyžití ať 
už na blízké pláži, která se řadí k nejkrásnějším a nejdel-
ším na celém ostrově nebo v blízkém centru střediska 
a vyjde vám, že Ionian Princess je skvělou volbou pro 
strávení vaší nadcházející dovolené.

Acharavi
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Poloha: v  centru letoviska Agios Georgios 
Pagi na  severozápadním pobřeží ostrova 
Korfu, v  stejnojmenné zátoce s  poklidnou 
mořskou hladinou • hotelový areál od  krás-
né široké a  dlouhé písečné pláže odděluje 
jen místní komunikace s chodníkem • vzdá-
lenost od hlavního města Kerkyry a letiště je 
cca 35 km • v dostupné vzdálenosti od uni-
kátních přírodních scenérií a  pláží - Porto 
Timoni, Sidari a  Kanál lásky, Paleokastritsa 
(dostupné v  rámci výletu půjčeným autem 
nebo motorkou)

Ubytování: hotel se skládá ze 3 samostatně 
stojících budov a  nabízí standardně zaříze-
né 2-lůžkové pokoje s  možností 1 nebo 2 

přistýlek (poschoďová postel) • individuálně 
ovladatelná klimatizace • TV • lednička • kou-
pelna se sprchou a WC • balkon nebo terasa 
s posezením

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí • 
wi-fi připojení na  internet na  recepci (zdar-
ma) • prostorná klimatizovaná restaurace • 
denní bar • bazén • oddělený dětský bazén 
• snack bar u  bazénu • terasa na  slunění 
s  lehátky a slunečníky (k dispozici zdarma) • 
menší dětské hřiště • mezi 3 hotelovými bu-
dovami se nachází udržovaná tranatá plocha 
vhodná i k dětským hrám • volejbalové hřiště 
v zahradě hotelu

Alkyon Beach hotel

od 12 544 Kč / 8 dní • od 15 088 Kč / 11 dní

oficiální hodnocení: **
webstránka: www. tiptravel.cz

Naše mínění: představte si, že se vám každé ráno na-
skytne až neuvěřitelně úžasný pohled na  jednu z nej-
krásnějších pláží na  ostrově Korfu. Obraz, který znáte 
z malebných řeckých pohlednic – široká a dlouhá pláž 
příjemně poseta slunečníky, zlatý písek postupně se 
vnořující do mořské hladiny hrající všemi odstíny mod-
ré až po  dech beroucí tyrkysovou ostře kontrastní se 
smaragdově zelenou barvou okolních piniových pa-
horků a  olivových hájů. Vy sedíte na  terase u  bazénu 
se šálkem chutné řecké kávy či osvěžujícím drinkem 
v ruce a tuto nádheru máte přímo před očima.... Právě 
toto vám nabízíme prostřednictvím rodinného hotelu 
Alkyon Beach. Avšak fotogenické přírodní scenérie ne-
jsou jediným bonusem, který zde můžete ocenit. Výbě-
rem tohoto hotelu jistě nepochybíte, pokud hledáte 
cenově výhodné ubytování u  dlouhé písečné pláže 
s  vlastním bazénem a  službami all inclusive zasazené 
do unikátního přírodního prostředí, které je vaší priori-
tou. Díky 4-lůžkovým pokojům, oddělenému dětskému 
bazénu, hřišti pro nejmenší, písečné pláži s pozvoným 
vstupem do moře s klidnou hladinou moře je all inclusi-
ve hotel Alkyon Beach mimořádně vhodnou variantou 
pro rodiny s  dětmi. Přizpůsobte tedy i  vy svůj životní 
rytmus alespoň na pár letních dnů tomu řeckému a vy-
chutnejte si význam kouzelných slov „endaxi“ a „jamas“. 
Vítáni jste tu všichni – hosté toužící po oddechu a klid-
né atmosféře malebného letoviska, spěchající pracují-
cí, rodiny s dětmi i senioři. Pokud skutečně zpomalíte 
a zvolníte tempo, zažijete nepopsatelný pocit pohody, 
který se vám na dlouho vryje do paměti a Řecko si za-
milujete tak, jako mnozí před vámi. Speciálně smara-
gdový ostrov Korfu se může stát opakovaným cílem 
vašich prázdninových dnů. Poznat ho můžete i návště-
vou blízkých přírodních skvostů, kterými jsou například 
zátoka Porto Timoni, tradiční řecká vesnička Afionas, 
nepopsatelný Kanál lásky v Sidari, či nedaleká úchvat-
ná Paleokastritsa. 

Agios Georgios Pagi

Alkyon Beach
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Stravování: formou all inclusive

Pláže: nádherná, dlouhá a  široká písečná 
pláž s pozvolnějším vstupem do moře vhod-
ným i pro malé děti • díky klidné mořské hla-
dině je pláž ideální i pro méně zdatné plavce 
• lehátka a slunečníky na pláži (za poplatek) • 
sprcha na pláži

Sport a zábava: různé vodní sporty na pláži 
(za  poplatek) • půjčovna aut, motorek a  kol 
ve  středisku (za  poplatek) • pestrá nabídka 
fakultatívních výletů do blízkého i vzdáleněj-
šího okolí

all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře formou švédských 

stolů včetně nápojů • místní alkoholické 
nápoje a nealkoholické rozlévané nápoje , 
voda, káva a čaj podávané během dne 
(od 10:00 do 19:00 hod.) v baru u bazénu 
a večer (od 19:00 do 21:00 hod.) v baru u re-
staurace • lehké občerstvení a zmrzlina po-
dávané během dne od 10:00 do 18:00 hod. 
v baru u bazénu 

Ceník: str. 258

Agios Georgios Pagi 

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
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Poloha: hotel se nachází ve středisku Agios 
Georgios Argyrades na  jihozápadní straně 
ostrova Korfu • v  blízkosti centra střediska 
se supermarkety (nejbližší je vzdálen cca 
50 m od  hotelu), obchůdky se suvenýry, 
bary a  tavernami • asi 150 m od  menší pí-
sečné pláže • cca 450 m od  známé pláže 
se zlatým pískem • přibližně 30 km od hlav-
ního města ostrova Korfu 

Ubytování: standardně zařízené 2-lůžko-
vé pokoje s možností 1 přistýlky • možnost 
ubytování v  kompletně zrekonstruovaných 
pokojích 3 * standardu (za  příplatek) • kli-
matizace (za poplatek) • lednička • koupelna 
s vanou, resp. sprchový kout a WC • balkon 
nebo terasa s posezením 

Vybavení hotelu: menší recepce s poseze-
ním a s TV • trezor (na recepci za poplatek) 
• pool bar • restaurace • a la carte pizzerie • 
bazén (lehátka a  slunečníky zdarma) • dět-
ský bazén a dětské hřiště 

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou bufetových stolů, bez nápojů. Mož-
nost plné penze (za příplatek).

Pláže: cca 150 m od  menší písečné pláže 
s  pozvolným vstupem do  moře • přibližně 
450 m od  hotelu se nachází známá „zlatá“ 
pláž oceněná Modrou vlajkou EU za  kvalitu 
a čistotu moře a pláže • lehátka a slunečníky 
(za poplatek)

Sport a zábava: billiard (za poplatek) • vý-
běr vodních sportů na  pláži (za  poplatek)• 
možnosti večerní zábavy v  centru letovis-
ka - řecké taverny, bary, karaoke, diskotéky 
• možnost pronájmu aut, motorek nebo kol 
(za poplatek) 

Ceník: str. 258

Blue Sea hotel

od 11 032 Kč / 8 dní • od 12 792 Kč / 11 dní

oficiální hodnocení: ** 
webstránka: www.bluesea - hotel.com 

Naše mínění: v  naší nabídce na  ostrově Korfu opět 
najdete cenově výhodný, příjemný, menší rodinný 
hotel obklopený zelenou zahradou. Nachází se jen 
na  skok od  centra letoviska a  zlatavé písečné pláže. 
Hotel doporučujeme klientům, kteří během dovolené 
upřednostňují ubytování s  polopenzí a  vyhledávají 
menší a  klidnější prostředí pro svoji dovolenou. Bě-
hem slunečných letních dnů si můžete vychutnávat 
odpočinek na  lehátku u  bazénu s  pool barem nebo 
na blízké pláži s křišťálově čistou vodou a velkou vý-
hodou - pozvolným vstupem do vody. Ten bezpochy-
by ocení i rodiny s dětmi, které přivítají i dětský bazén 
a menší hřiště pro své ratolesti. 

 Agios Georgios

zrekonstruovaný pokoj
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Poloha: přímo v  letovisku Messonghi • při-
bližně 50 m od pláže • v blízkosti centra stře-
diska s bohatým denním i večerním vyžitím 
• cca 22 km od hlavního města ostrova a leti-
ště Kerkyra

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s  možností 1 
přistýlky, resp. 2 přistýlek (patrová postel) • 
SAT TV • telefon • klimatizace a lednička (obojí 
na vyžádání a za poplatek) • koupelna s va-
nou, resp. se sprchovým koutem, WC a  fé-
nem • terasa nebo balkon

Vybavení hotelu: hotel se skládá z  hlavní 
a  vedlejší budovy • vstupní hala s  recepcí • 
restaurace • společenská místnost • TV bar • 
internetový koutek (za poplatek) • wi-fi v pro-
storách recepce (zdarma) • bazén s odděle-
nou dětskou částí • terasa na slunění (sluneč-
níky a lehátka zdarma) • pool bar s a la carte 
tavernou (za  poplatek) • zahrada s  dětským 
hřištěm • dětský klub

Stravování: formou all inclusive

Pláže: udržována písčito-oblázková pláž leží 
cca 50 m od  hotelu • slunečníky a  lehátka 
na  pláži k  dispozici za  poplatek • pozvolný 
vstup do moře

Sport a  zábava: kkulečník a  stolní tenis 
(za poplatek) • volejbal • petanque • minigol-
fové hřiště (za poplatek) • dětské hřiště • na-
bídka vodních sportů na pláži (za poplatek) • 
hotelové animace

all inclusive  snídaně, obědy a  ve-
čeře formou švédských 

stolů včetně nápojů •   vybrané místní alko-
holické nápoje a  rozlévané nealkoholické 
nápoje, voda, káva a čaj • lehké odpolední 
občerstvení • hotelové animace

Ceník: str. 259

Gemini hotel

od 13 592 Kč / 8 dní • od 16 232 Kč / 11 dní

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.cnichotels.com

Naše mínění: naše loňská novinka - rodinně vedený 
hotel Gemini poskytuje svým letním návštěvníkům vše 
potřebné k prožití odpočinkové dovolené. Díky svému 
vybavení, výhodné poloze a  kvalitní stravě je vhodný 
pro rodiny s dětmi i pro klienty oceňující snadnou do-
stupnost živého centra střediska s množstvím obcho-
dů, taveren, barů a  zábavních podniků. Hotel Gemini 
patřící do sítě CNich hotels leží jen pár metrů od útulné 
pláže letoviska Messonghi, které je spolu se sousední 
Moraitikou oblíbeným letním cílem mnoha turistů. 
Není se čemu divit, vždyť obě letoviska patří k nejoblí-
benějším střediskům ostrova Korfu.

Messonghi
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Zakynthos

Vassilikos

ZAKYNTHOS 

K nejkrásnějším, nejnavštěvovanějším 
a nejvíce fotografovaným místům 
nejen v Řecku, ale v celosvětovém 
měřítku patří nepochybně pláž Nava-
gio nacházející se na západní straně 
ostrova. Vrak pašerácké lodi vyvržený 
na romantickou pláž obklopenou 
strmými útesy, tyrkysové moře, bílý 
písek a zvlněné zelené kopce dodávají 
tomuto místu neuvěřitelně podmani-
vé kouzlo. Jedinečnou atrakcí této vy-
hledávané destinace jsou i chráněné 
mořské želvy caretta - caretta, které se 
staly neoficiálním symbolem tohoto 
ostrova. V letošní sezóně se můžete 
těšit na půvabně zelený Vassilikos, 
místo s těmi nejkrásnějšími a nejlépe 
vybavenými písečnými plážemi, jaké 

můžete na Zakynthosu najít. Z naší 
nabídky si můžete vybrat pobyty na 8 
a 15 dní s odletem z Prahy, nebo na 11 
a 12 dní s odletem z Bratislavy. Prázd-
ninové resorty Zante Imperial Beach 
a Palazzo di Zante jsou připraveny stát 
se během voňavých letních sluneč-
ních dnů domovem pro všechny 
velké i malé návštěvníky. Bude nám 
potěšením, pokud se na toto jedi-
nečné místo rozhodnete vycestovat 
s naší cestovní kanceláří a necháte se 
během svého pobytu pohltit pravou 
oddechovou atmosférou řeckého léta.

Třetí největší ze skupiny sedmi Jónských 
ostrovů nazývaných v domácím jazyce 
i Heptanissia, benátský „ květ Východu 

“ představuje unikátní skládačku pro 
všechny smysly. Uchvátí vás nádherné 

písečné pláže, romantické zálivy, tajemné 
mořské jeskyně, strmé nepřístupné útesy 

či osamělé ostrůvky, přičemž všechny tyto 
divoké scenérie umocňuje nádherná zeleň 
okolní krajiny. Ostrov Zakynthos je pro vás 
tou pravou volbou letošní letní dovolené. 
Nepochybujeme, že si vás získá od první-

ho momentu, jak se s ním seznámíte.

Vassilikos 
Zelený výběžek Vassilikos je místo, které na svých 
toulkách ostrovem nevynechá žádný turista. 
Začíná letoviskem Argassi, které se nachází jen 
4 km na  jih od  hlavního města, pod úpatím vr-
chu Skopos. Jeho hlavní ulici zdobí obchůdky 
se suvenýry, kavárny, bary a  diskotéky, přičemž 
nechybí ani skvělé řecké taverny. Cesta z Argassi 
mírně stoupá a  klikatí se, lemujíc pobřeží os-
trova, přičemž se před vámi otevře neskutečně 
nádherný výhled na třpytivou mořskou hladinu 
hrající různými odstíny modré barvy, na v dálce 
se rýsující obrysy Peloponésu či z mořského opa-
ru vystupující nejvyšší vrch sousedního ostrova 
Kefalonie. Ve  stínu olivových hájů a  zelených 
lesíků, mezi nimiž tu a tam prosvítají bílá obydlí 
domácích, jsou ukryty cestičky na  písečné plá-
že, které vás přivítají úhlednými řadami lehátek 
a slunečníků poukládaných na písku nebo trav-
naté ploše, tavernami a bary s nabídkou tradič-
ních řeckých jídel, lehkého občerstvení a nápojů, 
které si můžete vychutnávat za příjemných tónů 
oddechové hudby. Samozřejmostí vybavení 
těchto pláži jsou sociální zařízení a sprchy. K ma-
lebným plážím, které najdete na  Vassiliku patří 
Dafní, která je, stejně jako nejjižnější výběžek 
Gerakas, otočená do  Laganaského zálivu. Obě 

pláže jsou hnízdištěm chráněných želv caretta 
- caretta, které sem během letních měsíců při-
cházejí klást vajíčka, aby tak zajistily pokračování 
svého druhu. K nejznámějším, turisty vyhledáva-
ným místům nacházejícím se na východní stra-
ně zeleného poloostrova Vassilikos, patří menší 
pláž Porto Zoro, kde můžete relaxovat tak, jak 
jste o tom snili: v pohodlí houpací sítě ve stínu 
palmy a  s  oblíbeným drinkem v  ruce. Sluneční 
paprsky si naplno vychutnáte i na pláži Azzuro, 
která dýchá pravou prázdninovou atmosférou. 
Za  roztahanou vesničkou se stejným názvem, 
jako je pojmenování celého výběžku, najdete 
vstup na  Banana Playa s  množstvím sportov-
ních atrakcí a na menší plážičky Vrachos a Plaka. 
Poznávacím znamením pláže Agios Nicholaos 
s bohatou nabídkou vodních sportů je bílý kos-
telík se stejným názvem, zasvěcený patronovi 
a  ochránci námořníků. V  malebném zálivu ob-
klopeném zelenými kopci se nachází Mavratzi 
Beach, nad kterou se vypíná prázdninový Zante 
Royal Hotels and Resort. Všechny písečné pláže 
Vassilikos vám bezpochyby nabídnou ideální 
relax a  skvělou prázdninovou pohodu, přičemž 
vám však vřele doporučujeme, abyste se za dal-
šími, trošku vzdálenějšími krásami Zakynthosu 
vydali buď sami, nebo zkusili poznat tento nád-
herný zelený ostrov, který vám zajisté má co na-

bídnout, prostřednictvím fakultativních výletů, 
s  jejichž aktuální nabídkou se seznámíte přímo 
na místě. 

Město Zakynthos 
Hlavní město ostrova vytváří úhledný architek-
tonický půloblouk. Takto jej v  13. až 15. století 
vystavěli Benátčané, díky kterým zažil ostrov 
a  také jeho obyvatelé období obrovského roz-
machu. Dnešní město Zakynthos je však již jen 
kopií původní architektury, která byla zničena 
při velkém zemětřesení v  roce 1953. V  součas-
ném městě, vybudovaném od  základů podle 
původních předloh, sice nenajdete mnoho his-
torických památek, ale je zde několik zajímavých 
míst, které se při jeho návštěvě určitě vyplatí vi-
dět. Patří k nim Kostel sv. Dionýsia, jedna z mála 
původních budov, kde jsou uloženy ostatky to-
hoto světce, patrona a ochránce ostrova Zante. 
Malebná Strada Marina, vedoucí podél přístavu, 
lemovaná útulnými kavárnami a  tavernami, vás 
dovede na náměstí Dionýsia Solomose, na okraji 
kterého stojí další zajímavý kostelík Agios Nicho-
laos tou Molou, zasvěcený patronovi námořníků. 
Za  tímto místem najdete živé náměstí sv. Mar-
ka a  rušným životem pulzující obchodní ulici 
Alexandrou Roma.

Klimatické podmínky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu  25° 29° 31° 33° 29° 24°
Teplota vody  21° 25° 25° 26° 25° 22°

Rozloha: 405 km2 • Počet obyvatel: 35 000
Hlavní město: Zakynthos • Měna: euro



151150 ZAKYNTHOS

Poloha: nad pěknou pláží Mavratzi Beach, 
vzdálenost cca 150 m • cca 15 km od hlavního 
města Zakynthos a 17 km od letiště

Ubytování: standardní 2-lůžkové pokoje s  1 
nebo 2 přistýlkami (patrová postel) • rodinné 
pokoje skládající se ze 2 místností až pro 5 
osob (za příplatek) • klimatizace • telefon • TV 
• minilednička • trezor (za poplatek) • koupel-
na s  vanou a  WC • fén • balkon nebo terasa 
• pokoje vyššího standardu se soukromným 
bazénem (za příplatek)

Vybavení hotelového komplexu: recepce 
• wi-fi v prostorách recepce (zdarma) • restaura-
ce Apollo s terasou • pool bar • bazén a dětský 
bazén (lehátka a slunečníky zdarma) • kino • bar 
After Eleven (za poplatek) • Health Club s vnitř-
ním bazénem, saunou, masážemi a  parnou 
lázní (za poplatek) • fitness (zdarma) 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: nad písečnou pláží Mavratzi Beach s po-

zvolným vstupem do moře • přístup na pláž je 
možný kombinací výtahu a schodů (od bazé-
nu hotelu Zante Imperial Beach), resp. pěšinkou 
kolem hotelového rezortu • slunečníky a lehát-
ka (za poplatek) • plážový bar (za poplatek)

Sport a zábava: vodní pólo • vodní gymnasti-
ka • šipky • animacie během měsíců červenec 
a  srpen i  s animátory naší CK • dětský vláček, 
Zantino World a  tobogán jsou provozovány 
v hotelové režii v části Zante Imperial Beach

all inclusive snídaně, obědy a večeře 
formou švédských stolů 

včetně místních nápojů • odpoledne čaj, 
káva, koláčky, sušenky nebo koláčky a zmrz-
lina • alkoholické nápoje (točené pivo, víno, 
whisky, gin, vodka, rum, tequila, míchané 
nápoje) a nealkoholické nápoje (voda, káva, 
čaj, soft drinky) v  době od  10:00 hod. 
do 23:00 hod. v barech hotelového resortu

Ceník: str. 261

Palazzo di Zante hotelový komplex  
Family Resort & Waterpark
od 15 239 Kč/8 dní • od 18 165 Kč/12 dní

oficiální hodnocení:****
webstránka: www.zanteroyalresort.gr 

Naše mínění: Palazzo di Zante se vyznačuje klidnou 
atmosférou letní dovolené, která vás bude obklopovat 
na každém kroku a vy tak snadno zapomenete na starosti 
všedních dnů, od kterých jste si přišli odpočinout. Pokud 
však zatoužíte po změně, všechny atrakce, včetně nádher-
né písečné pláže, máte na dosah. Areál hotelového resor-
tu, obklopený zelenou scenérií Vassilika a vypínající se nad 
sluncem zalitou pláží Mavratzi, je dokonale přizpůsoben 
k tomu, aby se zde příjemně cítili návštěvníci všech věko-
vých kategorií, především však rodiny s dětmi.

Vassilikos

tiptravel.cz/video

videoprezentace



151150
OBLÍBENÝ

HOTEL

ZAKYNTHOS

Poloha: hotel sa nachází nad malebnou pláží 
Mavratzi Beach • cca 17 km od letiště

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s  1 nebo 2 při-
stýlkami • rodinné pokoje skládající se ze 2 míst-
ností až pro 5 osob (za příplatek) • klimatizace • 
telefon • TV • minilednička • trezor (za poplatek) 
• koupelna s vanou a WC • fén • balkon nebo 
terasa • výhled na moře (za příplatek)

Vybavení hotelového komplexu: recepce 
s posezením • restaurace Crown s terasou • wi-fi 
na recepci (zdarma) • Nausica Pool bar • bazén 
• tobogán se 2 skluzavkami (provozován v ho-
telové režii zdarma) • lehátka a slunečníky u ba-
zénu (zdarma) • dětský bazén a dětské hřiště • 
supermarket a obchod se suvenýry

Stravování: formou all inclusive

Pláže: nad písečnou pláží Mavratzi Beach s po-
zvolným vstupem do moře • přístup na pláž je 
možný kombinací výtahu a schodů (od bazénu 
s tobogány), resp. pěšinkou kolem hotelového 

resortu • slunečníky a  lehátka (za  poplatek) • 
plážový bar (za poplatek)

Sport a zábava: vodní pólo • vodní gymnas-
tika • aerobic • šipky • multifunkční hřiště • ho-
telové animace a animační program i s animá-
tory naší CK • dětský vláček, zábavný svět plný 
atrakcí Zantino World a tobogán jsou provo-
zovány v hotelové režii

all inclusive snídaně, obědy a večeře 
formou švédských stolů 

včetně místních nápojů • odpoledne čaj, 
káva, koláčky, sušenky nebo koláčky a zmrzli-
na • alkoholické nápoje (točené pivo, víno, 
whisky, gin, vodka, rum, tequila, míchané ná-
poje) a nealkoholické nápoje (voda, káva, čaj, 
soft drinky) v době od 10:00 hod. do 23:00 
hod. v barech hotelového resortu • animační 
program • wi-fi • slunečníky a lehátka u bazé-
nů celého hotelového resortu

Ceník: str. 261

Zante Imperial Beach hot. komplex  
Family Resort & Waterpark
od 14 930 Kč/8 dní • od 17 471 Kč/12 dní

oficiální hodnocení:****
webstránka: www.zanteroyalresort.gr 

Naše mínění: Zante Imperial Beach vás okouzlí svým 
pulzujícím životem letního hotelového resortu, jehož 
aktivity osloví všechny věkové kategorie prázdnino-
vých hostů, především rodiny s  dětmi. Pestrý denní 
a  večerní animační program, při kterém si zasoutěží 
a  zabaví se děti i  dospělí, kouzelný dětský svět Zan-
tino World plný atrakcí, velký bazén s tobogány nebo 
nádherná písečné pláž Mavratzi lákající k odpočinku, 
to je vysněná dovolená u moře, kterou můžete strávit 
právě na tomto místě. 

Vassilikos

tiptravel.cz/video

videoprezentace
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Kréta
 střediska > Ierapetra | Malia | Kavros

   Ammoudara | Sitia | Bali
  Panormo | Hersonissos
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KRÉTA

Kréta voní Afrikou - odděluje Evropu 
od Afriky, Egejské moře od Lybijského 
moře. Na příjemné prožití vaší dovolené 
na tomto nádherném ostrově vám 
nabízíme širokou variabilitu pobytů 
na 8, 11, 12, resp. 15 dní s odletem 
z Prahy, Brna a Ostravy. Dovolenou 
můžete trávit na půvabných plážích 
oblíbeného letoviska Ammoudara 
v oblasti hlavního města Heraklionu 
s ubytováním v osvědčených plážových 
hotelích s vynikajícími službami ultra 
all inclusive. Pokud se necháte zlákat 
východní částí ostrova, najdete zde 
pláže, které vás okouzlí svou jedinečnou 
krásou. Budete se koupat na známé 

pláži Vai, která právem nese přívlastek 
řecký Karibik. Na každém kroku pocítíte 
vzácný klid, romantiku a skutečné 
Řecko. Své prázdninové sny můžete snít 
v krásných hotelových komplexech, 
v blízkosti nádherných písečných pláží. 
Dovolenou v těchto renomovaných ho-
telích s komplexními službami nabízíme 
strávit ve známých letoviscích Kavros, 
Bali, Panormo, Ammoudara, Sitia, Malia, 
či Hersonissos. Velkým pozitivem letošní 
nabídky jsou cenově výhodné nabídky 
pro rodiny s dětmi. A proto neváhejte, 
nechte se prostoupit mýty a legenda-
mi, nasajte vůni bájné Kréty, kterou si 
skutečně zamilujete. 

Bájná Kréta je kouzelný ostrov opře-
dený mýty, místo zrodu nejvyššího 

z řeckých bohů Dia, kolébka evropské 
civilizace. Je největším řeckým ostro-
vem a současně nejjižněji položeným 
ostrovem v Evropě. Kréta je romantic-
ká, s překrásnými písečnými plážemi, 

vysokými pohořími střídajícími se 
s úrodnými nížinami, s háji olivovníků, 
či s úchvatnými zálivy s azurově mod-

rým mořem, lákajícím množství turistů 
na strávení klidné dovolené právě 

na tomto místě.

Klim. podmínky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 23° 29° 31° 33° 29° 25°
Teplota vody 21° 22° 24° 25° 24° 22°

Rozloha: 8.295 km2 • Počet obyvatel: 600.000
Hlavní město: Heraklion • Měna: euro

Sitia
Sitia je pobřežní městečko a  přístav na  nejvý-
chodnější části Kréty. Do centra města vás dove-
de pobřežní promenáda s množstvím obchůdků 
a  taveren. Jen 30 km od  Sitie se nachází slavná 
pláž Vai, kterou Řekové právem nazývají řecký Ka-
ribik. Na této pláži se budete skutečně cítit jako 
v reklamě na kokosovou tyčinku Bounty, kterou 
reklamní producenti natočili právě na tomto po-
hádkovém místě. Nechte se zlákat východní Kré-
tou a poznejte její krásy. 

Ierapetra
Největší středisko na  jihu Kréty se pyšní titulem 
nejjižnějšího místa v  Evropě. Své návštěvníky 
okouzlí kilometry dlouhou písečnou pláží s  ne-
obvykle tmavým pískem, která je předělena ně-
kolika malebnými zátokami. Romantické kavár-
ničky, množství obchůdků, taveren a  malebný 
přístav si během dovolené zamilujete. 

Ammoudara
Středisko Ammoudara leží na  severním pobřeží 
Kréty a tvoří předměstí hlavního města. Od cent-
ra Heraklionu je vzdáleno jen 6 km. Ammoudara 

s nádhernou písečnou pláží místy promíchanou 
kamínky patří mezi vyhledávané prázdninové 
cíle tohoto pohádkového ostrova. Prázdnino-
vá atmosféra tohoto malebného městečka se 
spoustou obchůdků, barů, kavárniček a taveren 
nabízí příjemné posezení s vynikajíci řeckou ku-
chyní, vytvářející ráj pro turisty všech věkových 
kategorií. 

Panormo
Toto malé turistické středisko pyšnící se architek-
turou typicky krétské vesničky je vyhledáváno 
turisty pro své krásné písčité pláže a vzácný klid, 
který vás okouzlí svou jedinečnou atmosférou 
hned při příjezdu. Malý přístav a  malebné staré 
uličky ještě více umocní zdejší neopakovatelnou 
atmosféru. Panormo se nachází cca 22 km od 
letoviska Rethymno a cca 55 km od Heraklionu. 

Malia
Velmi známé turistické středisko se nachází cca 
35 km východně od  Heraklionu. Dovolenou 
v  této oblasti si mimořádně užijí všichni ti, kteří 
hledají široké nákupní možnosti a diskotéky, bary 
otevřené do časných ranních hodin. 

Kavros
Toto malebné městečko s  typicky krétskou at-
mosférou, které se nachází jen 45 km od Chanie, 
je vyhledáváno zejména díky krásným písečným 
plážím, množství zeleně a pro vzácný klid. 

Bali
Středisko Bali patří mezi velmi klidná prázdni-
nová letoviska západní Kréty, které se rozkládá 
v malebném zálivu s nádhernou pláží. Typickou 
řeckou atmosféru si budete moci vychutnat se-
díc na některé z množství teras lemujících pobře-
ží. Pláže jsou zde mimořádně čisté, pokryté zla-
tožlutým pískem s pozvolným vstupem do moře. 

Hersonissos
Během několika málo let vyrostlo z malé vesničky 
středisko, které nabízí všechno, co správný turista 
hledá. Hersonissos je pravým opakem klidného 
letoviska. Jedná se o největší centrum zábavy, 
jaké se na Krétě dá najít a současně i nejstarší 
letovisko na ostrově. Kromě aktivního společen-
ského využití doporučujeme prozkoumat i okolní 
vesničky, které otvírají dveře do bohaté historie 
tohoto místa.



155154
OBLÍBENÝ

HOTEL
PŘÍMO

NA PLÁŽI

KRÉTA

Poloha: přímo u dlouhé písečné hotelové 
pláže • v blízkosti centra městečka Sitia s pro-
menádou, obchůdky, tavernami a bary • cca 
120 km od letiště v Heraklionu 

Ubytování: elegatní 2-lůžkové pokoje s mož-
ností 1 resp. 2 přistýlek • klimatizace • telefon • 
minilednička (doplňování extra platba) • trezor 
(za poplatek) • LCD SAT TV • rychlovarná kon-
vice na přípravu kávy a čaje • vlastní příslušen-
ství (koupelna se sprchou, WC a fén na vlasy) • 
balkon resp. terasa s posezením 

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s recepcí • vnější a vnitřní hotelová restau-
race • pool bar • wellness centrum (za popla-
tek) • 3 bazény (2 venkovní, 1 vnitřní) • dětský 
bazén • dětské hřiště • obchod se suvenýry • 
Wi-Fi připojení ve všech společenských pro-
storách (zdarma) • amfiteátr • fitness (za popla-
tek) • půjčovna aut (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: dlouhá písečná pláž s pozvolným vstu-

pem do moře promíchaná kamínky při vstu-
pu (podchod na pláž přes hotelovou zahradu, 
ocení zejména rodiny s dětmi) • slunečníky, 
lehátka a plážové osušky (zdarma) 

Sport a zábava: fotbal • tenis • amfiteátr • vo-
lejbal • stolní tenis • posilovna (za poplatek) • 
aerobik • basketbal • wellness centrum (za po-
platek) • dětské hřiště • mezinárodní hotelové 
animace a dětský miniklub • diskotéka

ultra all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře formou bohatých 

švédských stolů včetně nápojů • během sní-
daně čerstvé ovocné šťávy • tématické veče-
ře s ukázkami vaření • zmrzlina podávaná v 
hotelovém režimu • ovoce, káva, čaj, koláče 
o páté • nealkoholické a místní alkoholické 
nápoje podávané v době od 10:00-23:00 
hod. • slunečníky, lehátka a plážové osušky 
u bazénu a na pláži • hotelové animace a 
dětský miniklub od 4-12 let • Wi-Fi připojení 
ve všech společenských prostorách

Ceník: str. 264

Sitia Beach hotelový komplex   
Resort & Spa
od 18 712 Kč/8 dní • od 23 592 Kč/11 dní

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.sitiabeach.com

Naše mínění: vynikající pětihvězdičkový hotelo-
vý komplex Sitia Beach Resort & Spa, nacházející se 
v  jedné z  nejkrásnějších oblastí Kréty s  pohádkovými 
plážemi a zálivy patří mezi nejoblíbenější prázdninové 
resorty na ostrově Kréta. Oblíbený komplex odpočíva-
jící v příjemné hotelové zahradě vyúsťuje až k písečné 
pláži promíchané kamínky, s  kompletním plážovým 
servisem v ceně. Návštěvníci hotelu jistě ocení možnost 
využívat kvalitní wellness služby, které tento resort na-
bízí. O vaši zábavu se postarají profesionálně připraveni 
animátoři, kteří zabaví malé i velké hosty během celého 
dne. Hotelový komplex s mimořádně kvalitními all inc-
lusive službami se nachází v  těsné blízkosti městečka 
Sitia s  romantickou pobřežní promenádou s  množ-
stvím obchůdků, butiků, taveren, kaváren a romantic-
kým přístavem. Doporučujeme pro všechny věkové 
kategorie. 

Sitia

tiptravel.cz/video

videoprezentace



155154
PŘÍMO

NA PLÁŽI
PRO

NÁROČNÉ

KRÉTA

Poloha: hotel se rozprostírá v nádherné hote-
lové zahradě přímo u pláže lemované drob-
nými kamínky • cca 1 km od centra letoviska 
Ammoudara • cca 7 km od Heraklionu (auto-
busová zastávka přímo před hotelem) 

Ubytování: 2-lůžkové hotelové pokoje s mož-
ností 1 resp. 2 přistýlek • klimatizace • telefon • 
LCD SAT TV • minilednička (doplňování extra 
platba) • vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou, WC a fén) • rychlovarná konvice na 
přípravu kávy a čaje • Wi-Fi připojení • trezor 
(za poplatek) • balkon resp. terasa s posezením

Vybavení hotelového komplexu: vstup-
ní hala s recepcí • hlavní restaurace • řecká, 
asijská a italská restaurace (nutná rezervace) • 
hlavní bar • snack bar • plážový bar • několik 
bazénů a vodní park s tobogánem a sklu-
zavkami • dětský bazén • obchod se suvenýry 
• hotelový butik • Wi Fi připojení (zdarma) • lu-
xusní wellness centrum (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: písečná lemovaná drobnými kamín-
ky s pozvolným vstupem do moře oceněna 

Modrou vlajkou za čistotu a kvalitu • sluneční-
ky, lehátka a plážové osušky (zdarma)

Sport a zábava: stolní tenis • minigolf • vodní 
gymnastika • fotbal • basketbal • plážový volej-
bal • vodní basketbal • vodní pólo • lukostřelba 
• šipky • tenisové kurty • dětské hřiště • herna 
s PC (za poplatek) • půjčovna aut a kol • ce-
lodenní hotelové animace • dětský miniklub 
• paragliding, parasailing, vodní skútry, škola 
potápění, windsurfingu (za poplatek) • vodní 
kanoe a šlapadla (zdarma)

ultra all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře formou švédských 

stolů včetně nápojů • během snídaně čers-
tvé ovocné a zeleninové šťávy • tématické 
večeře (nutná rezervace) • lehké občerstve-
ní během dne - zmrzlina, ovoce, káva, čaj, 
zákusky • nealkoholické a místní alkoholic-
ké nápoje • pool a beach bar (10:00 - 18:00) 
• hlavní bar (10:00 - 22:00) • slunečníky, le-
hátka a plážové osušky u bazénu a na pláži 
• celodenní animace a dětský miniklub)

Ceník: str. 264

Apollonia Beach 
Resort & Spa hotelový komplex

od 20 792 Kč/8 dní • od 25 592 Kč/11 dní

oficiální hodnocení:*****
webstránka: www.apollonia.gr 

Naše mínění: oblíbený hotelový komplex sestávajíci z 
hlavní budovy a bungalovů roztroušených v nádherné 
exotické zahradě je stvořený pro milovníky komfortu a 
kvalitních služeb. Celý areál je obklopen pečlivě udržo-
vanou hotelovou zahradou s možností posezení ve stí-
nu exotické zeleně, nebo při osvěžujícím nápoji namí-
chaném v některém z několika all inclusive barů. Krásný 
bazénový komplex a vodní park s tobogánem a sklu-
zavkami dotváří ještě výjimečnější vzhled komplexu. 
Záplava květů, nádherná zeleň, komfortní ubytování, 
bohatý animační program jsou zárukou vynikající dovo-
lené. Chloubou hotelu je krásná hotelová pláž oceněná 
Modrou vlajkou za čistotu a kvalitu. Rušný večerní život 
si můžete vychutnat přímo ve středisku Ammoudara 
nebo navštívit jen 7 km vzdálené hlavní město, Herak-
lion. Doporučujeme hlavně náročným klientům, kteří 
preferují velké hotelové resorty s kvalitním ubytováním, 
vynikající stravou a službami na vysoké úrovni. 

Ammoudara

tiptravel.cz/video

videoprezentace



157156
RODINNÁ

DOVOLENÁ
OBLÍBENÝ

HOTEL

KRÉTA

Poloha: elegantní hotelový komplex se na-
chází přímo u hotelové písečné pláže s po-
zvolným vstupem do  moře • cca 10 min. 
pěšky do centra střediska Malia s nákupními 
a  zábavními možnostmi • 32 km od  letiště 
a hlavního města Heraklionu

Ubytování: moderně zařízené 2-lůžkové po-
koje s možností 1, resp. 2 přistýlek (v nabídce 
pokoje s orientací na mořskou stranu nebo 
s výhledem na moře za příplatek, omezené 
množství) • klimatizace • telefon • minilednička 
(denně doplňována láhev vody) • trezor (zdar-
ma) • SAT TV • Wi-Fi připojení (zdarma) • vlastní 
příslušenství (koupelna se sprchou, WC a fén 
na vlasy) • balkon resp. terasa s posezením

Vybavení hotelového komplexu: elegantní 
vstupní hala s recepcí • vnější a vnitřní hote-
lová restaurace • taverna • pool bar • plážový 
bar • hlavní hotelový bazén s mořskou vodou 
s oddělenou částí pro děti • relaxační bazén 
se sladkou vodou • venkovní bazén se slad-
kou vodou a s terasou na slunění • sluneční-
ky,  lehátka a plážové osušky (zdarma) • ob-
chod se suvenýry • Wi-Fi připojení ve všech 
společenských prostorách zdarma • wellness 
centrum (za poplatek) • amfiteátr

Stravování: formou all inclusive

Pláže: písečná hotelová pláž s  pozvolným 
vstupem do moře • slunečníky a lehátka zdar-

Dessole Malia Beach  
Resort & Spa hotelový komplex

od 17 912 Kč/8 dní • od 22 632 Kč/11 dní

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.dessolehotels.com

Naše mínění: fantastický hotelový komplex Malia 
Beach Resort & Spa patřící do renomované hotelové 
sítě Dessole Hotels, nacházející se v  jedné z  nejkrás-
nějších oblastí Kréty s  okouzlujícími plážemi a  zálivy 
patří mezi nejoblíbenější rodinné prázdninové resorty 
na  ostrově. Úžasný hotelový komplex nacházejíci se 
v  palmové zahradě s  atraktivním bazénem,   vyúsťuje 
až k  písečné pláži, s  kompletním plážovým servisem 
v  ceně. O  vaši zábavu se postarají zkušení animátoři 
i s našimi profesionálnimi animátory, kteří vás budou 
bavit během celého dne. Hotelový komplex s  mi-
mořádně kvalitními all inclusive službami se nachází 
v  těsné blízkosti živého městečka Malia se spoustou 
obchůdků, butiků, taveren, kaváren a nočních klubů. 
Osvědčený a mimořádně oblíbený hotelový komplex 
je zárukou spokojenosti a prožití vzácných prázdnino-
vých chvil na bájném ostrově Kréta. 

Malia
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KLUBOVÁ
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ma (plážové osušky zdarma) • k dispozici plá-
žový bar • vodní sporty (za extra platbu)

Sport a zábava: minigolf • stolní tenis • tenis 
• amfiteátr • volejbal • aerobic • vodní gymnas-
tika • hotelové animace a dětský miniklub pro 
děti od 4-12 let • vodní sporty (vodní banán, 
parasailing, šlapadla za extra platbu)

ultra all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře formou bohatých 

švédských stolů včetně nápojů (voda, soft 
nápoje, točené pivo a řecké víno podávané 
během obědů a večeří) • tématické večeře 
v taverně (nutná rezervace předem, jeden-
krát během pobytu) • nealkoholické a míst-

ní alkoholické nápoje podávané v  době 
od  10:00 - 24:00 hod. • lehké občerstvení 
(káva, koláčky, zmrzlina, snacky) podávané 
v  hotelovém režimu • slunečníky, lehátka 
a plážové osušky u bazénu a na pláži zdar-
ma • hotelové animace v českém nebo slo-
venském jazyce • dětský miniklub pro deti 
od 4-12 let • Wi-Fi zdarma

 SUN & FUN klub v sezóně 2017 si vám 
pro zpestření vaší do-

volené dovolujeme nabídnout osvědčené 
hotelové animace v českém nebo sloven-
ském jazyce.

Ceník: str. 264

Malia

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
tiptravel.cz/video

videoprezentace
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KLUBOVÁ

DOVOLENÁ
PŘÍMO

NA PLÁŽI

KRÉTA

Poloha: přímo u hotelové písečné pláže pro-
míchané drobnými kamínky s  pozvolným 
vstupem do moře • cca 5 km od centra města 
Ierapetra s množstvím obchůdků, restaurací 
a taveren • autobusová zastávka přímo před 
hotelem • 100 km vzdálené od letiště a hlav-
ního města ostrova, Heraklionu

Ubytování: standardně zařízené 2-lůžko-
vé pokoje (možnost ubytovat dítě do  6 let 
bez lůžka) • pokoje Superior pro dvě osoby 
s možností 1, resp. 2 přistýlek • rodinné po-
koje (dvě propojené místnosti) pro 4-5 osob 
v  hlavní budově nebo samostatně stojících 
hotelových budovách umístěných v hotelo-
vé zahradě • ve  všech pokojích: klimatizace 

• telefon • minilednička (denně doplňována 
láhev vody) • trezor • SAT TV • vlastní příslu-
šenství (koupelna se sprchou, WC a  fén na 
vlasy) • balkon resp. terasa s posezením

Vybavení hotelového komplexu: hotelová 
recepce • lobby bar • hotelová restaurace • 
restaurace u bazénu • plážový bar • kafetérie 
• 1 sladkovodní bazén • 1 bazén s  mořskou 
vodou • dětský bazén • slunečníky, lehátka 
a plážové osušky u bazénu i na pláži zdarma • 
wellness ( za poplatek) • Wi-Fi v celém areálu 
zdarma • půjčovna aut (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: široká hotelová pláž s  typicky tma-

Dessole Blue Star  
Family Resort hotelový komplex

od 16 009 Kč/8 dní • od 19 628 Kč/11 dní

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.dessolehotels.com

Naše mínění: velmi nás těší, že vám opět můžeme 
nabídnout fantastický čtyřhvězdičkový hotelový re-
sort patřící do renomované hotelové sítě Desssole 
Hotels. Hotelový komplex se nachází přímo na břehu 
Libyjské moře v  těsné blízkosti malebného přístav-
ního městečka Ierapetra s  množstvím obchůdků, 
taveren, restaurací a barů. Celý prázdninový areál je 
zasazen do  vkusně upravené zahrady s  atraktivním 
bazénovým komplexem a spoustou zábavy, o kterou 
se postarají naši profesionální animátoři. Prázdnino-
vou pohodu dotvářejí kvalitní stravovací all inclusive 
služby a  blízkost upravené hotelové pláže s  typicky 
tmavším pískem. Hotelový komplex disponuje i  ro-
dinnými, tzv. propojenými pokoji, které zajistí větší 
pohodlí a  soukromí vícečlenným rodinám. Doporu-
čujeme hlavně pro rodiny s dětmi jako tip na prožití 
kvalitní klubové dovolené. 

Ierapetra
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DOVOLENÁ
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KRÉTA

vým pískem promíchaná drobnými kamínky 
s pozvolným vstupem do moře • slunečníky, 
lehátka a plážové osušky zdarma

Sport a zábava: tenis • šipky • volejbal • stol-
ní tenis • biliard • boccia • hotelové animace 
a dětský miniklub pro děti od 4-12 let ve slo-
venském nebo českém jazyce • diskotéka • 
wellness centrum (za poplatek)

ultra all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře formou bohatých 

švédských stolů včetně lokálních nápojů 
(voda, točené pivo, červené a  bílé víno) • 
lehké snacky (11:00-16:00 hod.), káva, čaj, 
koláče (16:00-17:00 hod.) • nealkoholické 

a  místní alkoholické nápoje podávané 
v  době od  10:00-24:00 hod. • slunečníky, 
lehátka a  plážové osušky u  bazénu 
a na pláži • hotelové animace pro děti i de-
spělé • dětský miniklub pro děti od 4-12 let 
ve slovenském nebo českém jazyce

 SUN & FUN klub v letní sezóně 2017 si 
pro vás připravili naši 

zkušení animátoři hlavně během letních 
prázdnin denní i  večerní aktivity, při kte-
rých se zabaví dospělí i děti. Prožijete klu-
bovou dovolenou plnou zábavy a dětské-
ho smíchu.

Ceník: str. 263

Ierapetra

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
tiptravel.cz/video

videoprezentace
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ATRAKTIVNÍ

OKOLÍ

KRÉTA

Poloha: rozsáhlý hotelový areál je rozdě-
lený na dvě samostatné hotelové části: 
hotelový komplex Eri Beach končí přímo u 
pláže a hotelový areál Eri Village se nachází 
nad hotelovým komplexem Eri Beach cca 8 
minut pěší chůze • v blízkosti centra oblíbe-
ného střediska Hersonissos známým svým 
rušným životem a zábavou • cca 25 km od 
letiště a hlavního města Heraklionu – lehká 
dostupnost místními autobusy

Ubytování: příjemně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 resp. 2 přistýlek v ho-
telovém komplexu Eri Beach a nebo v ho-
telovém komplexu Eri Village • ve všech po-
kojích: SAT TV • klimatizace • minilednička 
(doplňení za poplatek) • telefon • trezor (za 
poplatek) • vlastní příslušenství (koupelna 
se sprchou, WC a fén) • balkon resp. terasa 
s posezením 

Vybavení hotelového komplexu Eri Be-
ach: elegantní vstupní hala s hotelovou 

recepcí • hlavní hotelová restaurace • lobby 
bar • Tropical bar • plážový bar (extra plat-
ba) • 2 bazény pro dospělé (sladkovodní i 
s mořskou vodou) • bazénový komplex s 
vodními atrakcemi a tobogány • 3 dětské 
bazény se skluzavkami (dva samostatné 
dětské bazény a jeden jako oddělená sou-
část velkého bazénu) • dětský miniklub pro 
děti od 4-12 let • dětské hřiště • slunečníky 
a lehátka u bazénu i na pláži (zdarma) • ob-
chod se suvenýry • Wi-Fi připojení v lobby 
zdarma • tenisové kurty (večerní osvětlení 
za poplatek) • volejbalové hřiště • posilovna 
• amfiteátr • biliard (za poplatek)

Vybavení hotelového komplexu Eri Vill-
age: hlavní hotelová restaurace • dva pool 
bary s panoramatickým výhledem na moře 
• bazénový komplex pro děti a dospělé s 
tobogány • dětský bazén se skluzavkami • 
slunečníky a lehátka u bazénu (zdarma) • TV 
místnost • dětský miniklub pro děti od 4-12 
let • hotelový obchod se suvenýry • dětské 

Eri Beach & Village hot. komplex  
Resort & Waterpark 
od 14 161 Kč/8 dní • od 17 241 Kč/11 dní

oficiální hodnocení:****
webstránka: www.erihotels.gr 

Naše mínění: představujeme vám s velkou radostí 
žhavou novinku letošní nabídky na bájném ostrově 
Kréta, která okouzlí hlavně rodiny s dětmi. Rozsáhlý 
hotelový komplex se skládá ze dvou částí, které byly 
navrženy s důrazem na relaxaci a zábavu. Hotelový 
areál Eri Beach končící přímo u pláže tvoří hlavní ho-
telová budova a několika vedlejších hotelových bu-
dov, které se nachází uprostřed udržované zahrady, 
kde budou pro vás pastvou pro oči nádherné košaté 
palmy v kombinaci s rozkvetlými oleadry a exotic-
kými květinami. Přímo nad hotelovým areálem Eri 
Beach se nachází rozlehlý hotelový areál Eri Village, 
cca 8 min. peší chůze od pláže v Hersonissos. V obou 
hotelových částech čekají na vás atraktivní bazéno-
vé komplexy s tobogány, vodními atrakcemi a sklu-
zavkami pro malé i velké dovolenkáře. Při pobytu v 
tomto komplexu královských rozměrů, budete une-
šení krásou okolí, místní atmosférou krétské kultury 
a neopakovatelným výhledem na krásné čisté moře s 
kombinací impozantních hor. Pro milovníky vynikají-
cího jídla bude dovolená v hotelelech Eri Beach a Eri 
Village skutečným gastronomickým zážitkem. Profe-
sionální kuchaři připraví pro vás typické krétské spe-
ciality, kdy jejich vůně vás příjemně omámí. Pokud 
zatoužíte po ruchu a živé atmosféře velmí známého 
prázninového střediska Hersonissos s množstvím 
obchúdků, barů, restaurací či diskoték, stačí jak se 
projdete pár minut chůzí a jste přímo v centru dění. 
Tento prázdninový resort hotelů Eri Beach and Eri 
Village je ideálním tipem na dovolenou pro středně 
náročné klienty, hlavně pro rodiny s dětmi, kteří mi-
lují sport, zábavu a vodní parky v kombinaci se služ-
bami all inclusive a výbornou cenou. 

Hersonissos
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hřiště • Wi-Fi připojení v lobby zdarma

Stravování: formou all inclusive

Pláže: oblázkovo-písečná pláž přímo u ho-
telu Eri Beach (pro hosty hotela Eri Beach, 
slunečníky a lehátka na pláži zdarma) • v 
těsné blízkosti hotelu Eri Beach další píseč-
ná pláž s jemným pískem (lehátka a sluneč-
níky za poplatek) • vodní sporty, atrakce a 
plážový bar (extra platba) • plážový servis 
pro Eri Village (lehátka a slunečníky za po-
platek) 

Sport a zábava: hotelové tobogány a vod-
ní atrakce • tenisové kurty (večerní osvětlení 
za poplatek) • volejbal • biliard (extra platba) 
• posilovna • dětské hřiště • dětský hotelový 
miniklub • amfiteátr • vodní gymnastika • 
aerobic • široká nabídka vodních sportů na 
pláži (extra platba) • jacuzzi (extra platba) 

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou švéd-

ských stolů včetně nápojů (voda, nealko-
holické nápoje, točené místní pivo a 
řecké červené víno a bílé víno podávané 
během obědů a večeří) s nabídkou jídel 
řecké i mezinárodní kuchyně podávané v 
hotelové restauraci • nealkoholické a tra-
diční místní alkoholické nápoje (točené 
pivo, řecké bílé víno a červené víno, tra-
dičné ouzo, místní brandy, voda, limoná-
dy, džusy, káva a čaj) podávané v čase od 
10:00 – 22:00 hod. v hotelovém baru • leh-
ké občerstvení (káva, čaj, koláčky) podá-
vané v čase od 16:00 – 17:30 hod. v hote-
lovém režimu • slunečníky a lehátka u 
bazénu zdarma • tenisové kurty (večerní 
osvětlení za poplatek) • volejbalové hřiště 
• stolní tenis • posilovna • vodní gymnasti-
ka • aerobik • dětské hřiště • hotelové ani-
mace a dětský miniklub pro děti od 4-12 
let • hotelové tobogány a vodní atrakce • 
Wi-Fi připojení v lobby zdarma 

Ceník: str. 263

Hersonissos

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
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KRÉTA

Poloha: hotelový komplex končící přímo 
na krásné zlatavé písečné pláži s pozvolným 
vstupem do  moře (lehátka a  slunečníky 
za poplatek) • přímo v malebném středisku 
Bali s  nákupními a  zábavními možnostmi • 
typicky řeckou atmosféru si budete moci 
vychutnat na některé z množství teras lemu-
jících pobřeží • křišťálově čistá voda v kombi-
naci s  kamennými útesy přiláká i  milovníky 
potápění • cca 30 km od  Rethymna, perly 
západní Kréty s  jachetním přístavem a  ro-
mantickými uličkami s  množstvím obchůd-
ků, kaváren a  taveren • cca 55 km od  letiště 
v Heraklionu • cca 40 km od hlavního města 
Heraklion (snadno dostupné místními auto-
busy)

Ubytování: standardně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s  možností 1, resp. 2 přistýlek • zre-
konstruované dvoulůžkové pokoje typu 
Superior s  možností 1, resp. 2 přistýlek 
v hlavní hotelové budově nebo v samostat-
ně stojících hotelových budovách (pokoje 

s výhledem na moře za příplatek) • ve všech 
pokojích: klimatizace ovládána v hotelovém 
režimu • telefon • SAT TV • trezor (na recepci 
hotelu, za  poplatek) • minilednička • vlastní 
příslušenství (koupelna se sprchou, WC) • 
balkon resp. terasa s posezením

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s  recepcí a posezením (trezory za do-
platek) • restaurace s  hlavním hotelovým 
barem a  terasou s posezením • sladkovod-
ní hotelový bazén pro dospělé s  terasou 
na  slunění (lehátka a  slunečníky zdarma) • 
samostatný dětský bazén se skluzavkami 
• dětské hřiště • pool bar v  zahradě hotelu 
s kavárnou a posezením (extra platba) • ho-
telové animace a  dětský miniklub pro děti 
od  4-12 let i  se slovenskými nebo českými 
animátory • Wi-Fi připojení zdarma v  pro-
storách recepce 

Stravování: formou all inclusive

Talea Beach hotelový komplex  
Resort & Beach 
od 14 712 Kč/8 dní • od 17 752 Kč/11 dní

oficiální hodnocení:***
webstránka: www.taleabeach.gr

Naše mínění: sme hrdí na to, že vám i v tuto sezónu 
můžeme nabídnout dovolenou „na Bali“, resp. v oblí-
beném a  známém řeckém středisku Bali, na  ostrově 
Kréta, kde na  vás čeká příjemný hotelový komplex 
Talea Beach, který je ideálním místem pro strávení all 
inclusive dovolené pro středně náročné klienty. Celý 
areál hotelu je zasazen do  pěkné hotelové zahrady 
s množstvím zeleně a voňavých květů, končící na krás-
né a  dlouhé písečné pláži s  pozvolným vstupem 
do moře. Hotelovou zahradu od pláže dělí jen pobřež-
ní promenáda s množstvím obchůdků, taveren a dis-
koték. Areál hotelu byl navržen s důrazem na relaxaci 
a zábavu. O tom vás přesvědčí bazén pro děti a dospě-
lé, all inclusive služby a také animační program orga-
nizovaný i našimi animátory. Hotelový komplex Talea 
Beach se skládá z několika menších budov, které jsou 
rozmístěny kolem bazénu, přímo v hotelové zahradě, 
v přítomnosti exotických palem, kvetoucích oleandrů 
a  voňavých ibišků. Při pobytu v  tomto hotelu bude-
te unešeni krásou krétského moře, okouzleni místní 
atmosférou blízké krétské vesničky a fascinováni krá-
sou celého prostředí. Pro gurmány a milovníky vyni-
kajícího jídla bude návštěva blízkých pubů a taveren 
nezapomenutelným gastronomickým zážitkem. Vůně 
typicky řeckých či mezinárodních jídel vás doslova 
omámí a  nedovolí vám neochutnat. Během dovole-
né určitě doporučujeme navštívit malebné městečko 
Rethymno s krásným benátským přístavem a roman-
tickými uličkami s množstvím kaváren, taveren a ob-
chůdků. Hotel střední kategorie doporučujeme všem, 
kteří chtějí být v  blízkosti centra zábavy a  chvíle od-
počinku trávit na jedné z nejkrásnějších pláží ostrova 
Kréta. 

Bali
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POKOJ ATRAKTIVNÍ

OKOLÍ

KRÉTA

Pláže: krásná písečná pláž s  pozvolným 
vstupem do  moře, kterou od  hotelu od-
děluje pouze pobřežní promenáda s  ob-
chůdky, kavárnami a  tavernami • sluneční-
ky a  lehátka na pláži za poplatek • nabídka 
vodních sportů na  pláži (motorové sporty 
za poplatek)

Sport a  zábava: tenis • minigolf • plážový 
volejbal • stolní tenis • vodní gymnastika • 
aerobic • dětské hřiště • široká nabídka vod-
ních sportů na  pláži (za  extra platbu) • ani-
mace a dětský miniklub pro děti od 4-12 let 
se slovenskými nebo českými animátory • Wi 
-Fi připojení v  prostorách recepce zdarma • 
prázdninový vláček jezdící po celém letovis-
ku (extra platba)

all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře formou švédských 

stolů včetně místních nápojů (víno, pivo, 
voda a točené soft nápoje) s nabídkou jí-
del mezinárodní i  tradiční krétské kuchy-

ně • tradiční místní alkoholické a  nealko-
holické točené nápoje podávané 
v  hlavním hotelovém baru (soda, cola, 
sprite, fanta, tonic, točené pivo, bílé víno, 
červené víno, ouzo) v  době od  10:30 - 
22:00 hod. • lehké občerstvení (káva a ko-
láč) podávané v  době od  16:00 - 18:00 
hod. • zmrzlina pro děti podávaná v hote-
lovém režimu • slunečníky a lehátka u ba-
zénu zdarma (na pláži za poplatek) • hote-
lové animace pro děti a  dospělé se 
slovenskými nebo českými animátory

 SUN & FUN klub naši animátoři připra-
vili pro vás hlavně bě-

hem letních prázdnin denní i večerní akti-
vity, při kterých se zabaví dospělí i  děti. 
Různé soutěže, pohybové aktivity či aero-
bic vám jistě zpříjemní chvíle vašeho odde-
chu. Prožijete klubovou dovolenou plnou 
zábavy a dětského smíchu.

Ceník: str. 262

Bali

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
tiptravel.cz/video

videoprezentace
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WIFI

RODINNÁ
DOVOLENÁ

OBLÍBENÝ
HOTEL

KRÉTA

Poloha: mimořádně oblíbený hotel Europa 
Resort se nachází v  klidnější části malého 
řeckého střediska Panormo (cca 15 min. pěší 
chůze od centra střediska s obchůdky, barmi 
a  tavernami) • přímo u moře s menšími ro-
mantickými přírodními oblázkovými pláže-
mi • cca 8 min. od krásné písečné pláže s na-
bídkou vodních sportů (lehátka a slunečníky 
za  poplatek) • pravidelný svoz na  písečnou 
pláž do  střediska Panormo několikrát bě-
hem dne (zdarma) • 19 km od  Rethymna, 
perly západní Kréty s nákupními a zábavní-
mi možnostmi (snadno dostupné místními 
autobusy) • cca 55 km od  hlavního města 
ostrova a letiska Heraklion 

Ubytování: účelně zařízené 2-lůžkové po-
koje s možností přistýlky • klimatizace • tele-
fon • minilednička • TV • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou, WC a  fén na vlasy) • 
balkon resp. terasa s posezením

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recep-
cí (trezory za  poplatek) • lobby bar se SAT 
TV • hotelová restaurace s  terasou s pano-
ramatickým výhledem na  moře • pool bar 
s  nabídkou místních nealkoholických a  al-
koholických nápojů • bazénový komplex se 
sladkou vodou • dětský bazén se skluzavkou 
• slunečníky a lehátka u bazénu zdarma • in-
ternetový koutek (za poplatek) • W-Fi připo-
jení zdarma

Europa Resort hotel

od 14 952 Kč/8 dní • od 17 912 Kč/11 dní

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.europahotel.gr 

Naše mínění: mimořádně oblíbený hotel Europa 
Resort svým návštěvníkům nabízí prožití příjemných 
prázdninových chvil ve svém hotelovém areálu, ve kte-
rém se nachází pěkná hotelová zahrada s  travnatými 
plochami na slunění a velký bazén pro děti i dospělé. 
Panoramatický výhled na mořskou hladinu vám přímo 
vyrazí dech. Tento velmi pohostinný hotel, určený pro 
středně náročné klienty, najdete v malém řeckém stře-
disku Panormo, které je známé svou klidnou prázdni-
novou atmosférou. Hotel nabízí oblíbené all inclusive 
služby s lákavým celodenním občerstvením v podobě 
osvěžujících letních koktejlů od  výmyslu světa. A  po-
kud zatoužíte po různých možnostech zábavy a jiných 
aktivitách pro příjemné prožití volného času, tak po ná-
vštěvě místních obchůdků, taveren či kaváren, máte 
možnost navštívit malé prázdninové středisko Panor-
mo, nebo romantické Rethymno s  malebným přísta-
vem a klikatými starobylými uličkami plnými obchůdků 
a taveren.

Panormo
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ATRAKTIVNÍ

OKOLÍ

KRÉTA

Stravování: formou all inclusive

Pláže: hotel postavený přímo u  moře 
s  menšími romantickými přírodními obláz-
kovými plážemi (mimořádně vhodné pro 
potápění) • cca 8 min. od  krásné písečné 
pláže přímo ve středisku Panormo s pozvol-
ným vstupem do moře (lehátka a slunečníky 
za poplatek) • pravidelný svoz na písečnou 
pláž v  Panormo zabezpečený hotelovým 
minibusem (zdarma)

Sport a zábava: stolní tenis v hotelu • na-
bídka vodních sportů na písečné pláži v Pa-
normo (za poplatek)

all inclusive snídaně, obědy, večeře 
podávané v  hotelové 

restauraci formou bohatých švédských 
stolů včetně nápojů s  nabídkou chutné 
krétské i  mezinárodní kuchyně • během 
obědů podávaná originální řecká zmzlina • 
široký výběr nealkoholických a  místních 
alkoholických nápojů podávaných v  baru 
u  bazénu (řecké bílé a  červené víno, raki, 
ouzo, točené pivo , lehké koktejly) • káva 
a čaj o páté • slunečníky a lehátka u bazénu 
zdarma • svoz na písečnou pláž v Panormo 
hotelovým minibusem několikrát během 
dne (zdarma)

Ceník: str. 263

Panormo

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
tiptravel.cz/video

videoprezentace
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ATRAKTIVNÍ

OKOLÍ

KRÉTA

Poloha: cca 350 m od  krásné pláže s  jem-
ným pískem a  pozvolným vstupem 
do moře (hotel od pláže dělí místní komu-
nikace) • obchody, restaurace, kavárny cca 
180 m od hotelu • centrum letoviska Bali cca 
10 min. pěšky • 65 km od letiště a hlavního 
města Heraklionu • cca 30 km od Rethymna

Ubytování: moderně a  vkusně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností 1, resp. 2 přistý-
lek (zrekonstruované v roce 2014) • klimatiza-
ce • minilednička • rádio • SAT TV • telefon • 
trezor (za poplatek) • balkon resp. terasa s po-
sezením • vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou, WC a fén na vlasy)

Vybavení hotelu: hlavní hotelová budo-
va a  několik samostatně stojících budov, 
kaskádovitě zasazených do  svahu • vstupní 
hala s  recepcí • hlavní hotelová restaurace 
s panoramatickým výhledem na zátoku Bali 
• hotelový bar s nabídkou all inclusive nápojů 
• bazénový komplex pro dospělé • dětský ba-
zén • terasa na slunění (lehátka a slunečníky 
zdarma) • Wi-Fi připojení na recepci zdarma

Stravování: formou all inclusive

Pláže: cca 350 m od nádherné písečné plá-
že s pozvolným vstupem do moře • lehátka 
a slunečníky za poplatek • nabídka vodních 
sportů na  pláži (motorové sporty za  popla-
tek)

Sport a zábava: stolní tenis (zdarma) • teni-
sové kurty (za  poplatek) • biliard (za  popla-
tek) • dětské hřiště • nabídka vodních sportů 
na pláži (motorové sporty za poplatek)

 all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře formou švédských 

stolů s nabídkou mezinárodní i krétské ku-
chyně • občerstvení v hotelovém baru bě-
hem dne v  době od  10:00 - 22:00 hod. • 
v odpoledních hodinách lehčí občerstvení 
- filtrovaná káva, čaj, koláče sušenky, podá-
vané v době od 16:00 - 17:00 hod. • nealko-
holické a vybrané místní alkoholické nápo-
je (raki, víno bílé a  červené, točené pivo, 
voda, točené limonády) • slunečníky a  le-
hátka u bazénu zdarma

Ceník: str. 262

Bali Mare hotel

od 13 432 Kč/8 dní • od 15 832 Kč /11 dní

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.balimare.com

Naše mínění: pro velký zájem jsme opět zařadili do 
nabídky cenově výhodných all inclusive dovolených 
na západním pobřeží Kréty, který se nachází v maleb-
ném letovisku Bali s  nepřekonatelně krásnou píseč-
nou pláží. Tento řecký působící hotel s kaskádovitou 
architekturou nabízí vzácný klid a  relax v  kompletně 
zrekonstruovaných prostorných pokojích, uprostred 
stoletých oliv a  kvetoucích oleandrů. Poloha hotelu 
na  mírném svahu poskytuje krásný výhled na  okolí 
a celou zátoku. Hotel postavený ve stylu řecké vesnič-
ky doporučujeme pro středně náročné klienty vyhle-
dávající aktivní dovolenou, pohyb a krásnou pláž.

Bali
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PŘÍMO

NA PLÁŽI
OBLÍBENÝ

HOTEL

KRÉTA

Poloha: tento příjemný a  mimořádně ob-
líbený hotel se nachází přímo u  nádherné 
široké písečné pláže s  pozvolným vstupem 
do moře • v centru menšího střediska Kavros 
s  nákupními a  zábavními možnostmi • jen 
3 km od městečka Georgioupolis • jen 25 km 
od  turisty vyhledávaného města Rethym-
na (snadno dostupné místními autobusy, 
zastávka před hotelem) • 45 km od Chanie • 
90 km od letiště v Heraklionu

Ubytování: příjemně zařízené 2-lůžkové po-
koje s možností 1, resp. 2 přistýlek • klimati-
zace • SAT TV • trezor (extra platba) • vlastní 
hygienické zařízení (koupelna se sprchou 
a WC) • balkon resp. terasa s posezením • Wi-
-Fi připojení (extra platba)

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí • 
hotelová restaurace • bazén pro dospělé se 
sladkou vodou • dětský bazén se sladkou vo-
dou • slunečníky a lehátka u bazénu zdarma 
• plážový bar • internet a  Wi-Fi připojení na 
recepci zdarma

Stravování: formou all inclusive

Pláže: přímo u nádherné široké písečné ho-
telové pláži s pozvolným vstupem do moře • 
plážový bar s posezením • slunečníky a lehát-
ka na  pláži (za  poplatek) • nabídka vodních 
sportů na  pláži (motorové sporty za  popla-
tek)

Sport a  zábava: nabídka vodních sportů 
na  pláži (extra platba) • v  centru střediska 
Kavros diskotéky, bary, taverny, obchody, bu-
tiky • diskotéka na pláži

all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře formou švédských 

stolů • nápoje podávané během obědů 
a  večeří (řecké víno, točené pivo, voda 
a točené soft nápoje) • filtrovaná káva po-
dávaná v  době od  10:00 - 18:00 hod. • 
v baru v době od 14:00 do 22:00 hod. jsou 
podávány: točené pivo, řecká vína, čepo-
vané soft nealkoholické nápoje typu cola, 
oranžáda a  raki (importované značkové 
nápoje, koktejly za extra platbu) • sluneč-
níky a lehátka na pláži (za poplatek)

Ceník: str. 262

Sandy Beach hotel

od 13 992 Kč/8 dní • od 16 472 Kč/11 dní

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.sandybeach.gr 

Naše mínění: znovu jsme zařadili do naší nabídky ho-
tel Sandy Beach, jenž si oblíbili klienti preferující menší 
hotely rodinného typu. Ubytování vám poskytne v útul-
ných jednopatrových vilkách v  srdci malebné krétské 
vesničky Kavros, v blízkosti velmi oblíbeného krétského 
města Rethymna, nazývaného také perlou západní Kré-
ty, které nabízí nespočet restaurací, taveren, kaváren ale 
i obchůdků Vynikající polohu pečlivě udržovaného ho-
telového areálu, který se nachází přímo na krásné 15 km 
dlouhé a  široké písečné pláži s  pozvolným vstupem 
do moře ocení všichni milovníci aktivní dovolené i  ro-
diny s dětmi. Chutná kuchyně s dostatečným výběrem 
vkusně připravených řeckých a  mezinárodních jídel, 
pohodlné ubytování ve  vilkách obklopených bohatou 
zelení, květinami a subtropickou vegetací, večerní dis-
kotéky přímo v  baru u  pláže, bazén pro malé i  velké, 
předurčují tento hotel na strávení příjemné letní dovo-
lené za mimořádně příznivou cenu. Hotel Sandy Beach 
doporučujeme středně náročným klientům toužícím 
po  bezproblémové all inclusive dovolené strávené 
v těsné blízkosti moře a písečné pláže. 

Kavros

tiptravel.cz/video

videoprezentace
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RHODOS 

Na počest boha Hélia stál kdysi v Man-
draki, dnešním přístavu luxusních 
jachet a plachetnic, jeden ze sedmi 
divů světa, Rhodský kolos, 32 m vysoká 
bronzová socha Hélia. Ostrov ve tvaru 
delfína je prosycen mnoha památ-
kami z různých historických období, 
vystřídali se zde Římané, Peršané, 
Turci, Arabové, Byzanťané, Janované, 
největší stopu zde však bezpochyby 
zanechal rytířský řád johanitů. Pokud 
vaše letošní kroky povedou na „ ostrov 
blaženosti„, čeká zde na vás několik 
divů současnosti: jedinečná směs sta-
robylých kultur, antické a středověké 
památky, proslulé pláže, řecká po-
hostinnost a pestrá zábava. V letošní 
sezóně vám přinášíme několik variant 
délky rekreačních pobytů z Prahy, 

Brna i z Ostravy, jakož i širokou paletu 
nabízených služeb v pečlivě vybra-
ných hotelích s kvalitními all inclusive 
službami. V širokém výběru pobyto-
vých zájezdů na vás čekají kvalitní 
a cenově výhodné kapacity i několik 
lákavých, zajímavých tipů. Starověký 
řecký cestovatel Strabon řekl: „Rhodos 
je jedním z nejkrásnějších míst, jaké 
jsem kdy poznal“. Vyplatí se proto 
vykročit po jeho stopách a dopřát si 
tak dovolenou v jedné z nejkrásnějších 
částí světa.

Největší ze souostroví Dodekanese 
a čtvrtý největší z řeckých ostrovů, 

ostrov Rhodos, je opředen desítkami 
starých mýtů. Jeden z nich vás bude lá-
kat neopakovatelnou nádherou přírody 

a tvrdit vám, že ostrov je pojmenován 
podle oslnivé růže - ródos. Další je opře-

den tajemstvím nymfy Rhodos - dcery 
boha Poseidona. Nebo uvěříte spolu 
s námi legendě, podle níž je Rhodos 

ostrovem boha slunce Hélia, který ho 
pojmenoval po své manželce Rhode. 
Který z mýtů o ostrově Rhodos zláká 

k jeho návštevě vás?

Klim. podmínky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 25° 29° 33° 33° 30° 25°
Teplota vody 22° 24° 25° 26° 25° 23°

Rozloha: 1.398 km2 • Počet obyvatel: 110.000
Hlavní město: Rhodos • Měna: euro

Rhodos Town 
Hlavní město ostrova je naprostým unikátem. Už 
zdálky vás okouzlí krása kamenných hradeb obe-
pínajících Staré město. Za impozantní Bránou Svo-
body vane svěží dech moře a  ve  starém přístavu 
Mandraki napíná plachty plachetnic. Možná právě 
zde kdysi stál bájný Rhodský kolos. Dnes tu najdete 
bronzové sochy jelena a laně, symboly města. Nové 
město leží v nejsevernějším cípu ostrova, olemova-
né plážemi Egejského i Středozemního moře. 

Ixia 
Na západním pobřeží, cca 4 km jižně od hlavního 
města Rhodos, se táhne atraktivní letovisko Ixia. Je 
ideální kombinací oddechové dovolené strávené 
v kvalitních hotelích přímo u pláží, slunění, spor-
tovního vyžití a večerní zábavy přímo ve středisku 
nebo v sousedním hlavním městě, dostupném 
i procházkou po pěší promenádě vedoucí podél 
moře až do centra Rhodos Town. 

Faliraki 
Atraktivní, moderní středisko vzdálené cca 15 km 
od hlavního města Rhodos nabízí pestrou paletu 
denní i noční zábavy: množství restaurací, kaváren, 
barů, diskoték, obchodů a butiků. Bohatý výběr 

vodních sportů naleznete přímo na rozlehlé 
písečné pláži plné slunečníků, lehátek a osvěžují-
cích barů nebo taveren. Faliraki je nejoblíbenější 
středisko ostrova Rhodos s množstvím hotelů, 
od jednodušších až po ty luxusní. Najdete zde také 
lunapark, bungee-jumping, jakož i rozsáhlý Water-
park s množstvím bazénových komplexů. 

Kallithea 
Kallithea je známá antickými lázněmi, jejichž histo-
rické budovy byly za podpory EU zrekonstruované 
a dnes si návštěvníci ostrova mohou vychutnávat 
jejich někdejší lázeňskou atmosféru spojenou 
s koupáním se na sluncem zalitých písečných 
plážích s pozvolným vstupem do moře, ukrytých 
v množství skalnatých zálivů a zátok, které jsou jako 
stvořené ke šnorchlování. 

Kolymbia 
Letovisko najdete na východním pobřeží ostrova 
přibližně na půli cesty mezi hlavním městem 
Rhodos a historickým městečkem Lindos. Známé 
je jedinečnou 3 km dlouhou Eukalyptovou alejí 
vedoucí do centra střediska. Najdete zde několik 
různých pláží, jednu tišší, jinou živější a větší, které 
odděluje skalní výběžek se svou dominantou, míst-
ní rybářskou tavernou. Letovisko chrání skalní stěna, 

na vrcholu které můžete navštívit klášter Tsambika, 
opředený mnoha legendami, jedna z nich uvádí, 
že v klášteře vědí pomoct ženám otěhotnět. Skála 
zároveň odděluje Kolymbii od nejkrásnější pláže 
na ostrově Rhodos pojmenované rovňež Tsambika. 

Pefki 
Příjemné prázdninové středisko bylo původně 
malou rybářskou vesničkou. Je usazeno v pře-
krásné přírodní scenérii, jen na skok od známých 
míst Lindos a Lardos. Olivovníky a borovicové háje 
tu lemují převážně písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře, přičemž hlavní pláž Pefki, dlouhá 
700 m, nabízí kompletní plážové vybavení včetně 
sportovních aktivit a možností občerstvení. V centru 
letoviska najdete i mnoho obchůdků, kaváren 
a restaurací. 

Lindos 
Lindos je přes den klidné letovisko s bílými domeč-
ky a cestičkami dlážděnými plochými kamínky. 
Večer se úzké uličky naplní množstvím návštěvníků, 
které lákají místní taverny, bary a restaurace umís-
těné převážně na střechách sněhobílých budov. 
A také jízda na zádech oslíka úzkými kamennými 
uličkami až ke vchodu do antické Akropole na vr-
cholu skalnaté stěny patří k jedinečným zážitkům.
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Poloha: v  klidném prostředí nejživějšího le-
toviska Faliraki • 10 minut chůze od  rozlehlé 
písečné pláže a  5 minut od  centra střediska 
s obchodní zónou, tavernami a bary • dobré 
autobusové spojení s městem Rhodos (14 km) 
a historickým Lindosem (35 km) • cca 10 minut 
jízdy od  jednoho z největších vodních světů 
v Evropě - Waterpark

Ubytování: hotelový areál sestává z  více 
2- až 3-podlažních ubytovacích částí, kte-
ré jsou obklopeny udržovanou exotickou 
zahradou • standardně zařízené 2 lůžkové 
pokoje s  možností 1 až 2 přistýlek • lednič-
ka • individuální klimatizace • telefon • rádio 
• koupelna se sprchou nebo vanou a  WC 
• balkón nebo terasa s posezením

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí • tre-
zor na recepci (za poplatek) • klimatizovaná re-
staurace Evita s terasou • koktejl bar • snack bar 
•  zahrada s  velkým bazénem • lehátka a  slu-
nečníky v areálu hotelu (zdarma) • samostatný 
dětský bazén • pool bar • společenská míst-
nost s TV • dětské hřiště • hotelový minimarket 
• internetový koutek (za poplatek) • zlatnictví

Stravování: formou all inclusive

Pláže: k  procházkám lákající široká a  dlouhá 
písečná, místy oblázková pláž s  pozvolným 
vstupem do  moře • lehátka a  slunečníky 
(za poplatek) • sprchy na pláži • přímo u pláže 
se nachází restaurace, bary a snack bary • cca 
15 minut chůze od hotelu je na kraji letoviska 

Evi hotel

od 11 466 Kč/8 dní • od 13 083 Kč/12 dní

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.evihotel.gr

Naše mínění: areál oblíbeného hotelu Evi tvoří ně-
kolik budov obklopených udržovanou palmovou za-
hradou s  velkým bazénem a  prostornou travnatou 
plochou, přímo stvořenou k odpočinku. Bohaté občer-
stvení nabízí hotel prostřednictvím cenově příznivé all 
inclusive nabídky během celého dne. Dopřejte vašemu 
tělu i  duši aktivní odpočinek, který zajistí široká pale-
ta sportovních aktivit přímo v  hotelu, jakož i  vodních 
sportů na nedaleké nádherné písečné pláži. Na své si 
přijdou milovníci nočního života, kteří se mohou plně 
vyžít v  centru letoviska Faliraki, jednom z  nejpopu-
lárnějších středisek ostrova, kde najdete stovky barů, 
hospod, nočních klubů, diskoték, rychlého občerstvení, 
restaurací a útulných taveren. Nejmenší rekreanty bez 
pochyby uspokojí dětský bazén, dětské hřiště, největší 
aquapark v  Evropě, či nedaleký lunapark. Kombinace 
kvalitních služeb, výborné polohy a zajímavé ceny řadí 
Evi i letos k našim horkým nabídkám.

Faliraki
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v odděleném zálivu nudapláž 

Sport a  zábava: stolní tenis • vodní pólo 
• biliard (za poplatek) • volejbal • široká paleta 
vodních a sportovních aktivit na pláži (za po-
platek) • v pěší vzdálenosti od hotelu bungee 
jumping, motokárový areál, lunapark •  cca 
4 km od golfového hřiště v Afandou

all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře formou švédských 

stolů včetně nápojů • občerstvení během 
dne ve  snack baru a  pool baru • zmrzlina 
ve vyhrazeném čase během dne • místní al-
koholické nápoje: gin, vodka, rum, brandy, 
ouzo jsou podávány od 14:00 hod. do 23:00 
hod. • pivo, bílé a červené víno, a také neal-

koholické nápoje, káva a čaj od 10:00 hod. 
do 23:00 hod. • lehátka a slunečníky u bazé-
nu •  basketbal • stolní tenis • vodní pólo 
• animační program pro děti i dospělé s na-
šimi animátory • dětský miniklub 

SUN & FUN klub pro zpestření pobytu 
vám nabízíme hotelo-

vé animace i pod vedením našich animáto-
rů během prázdninových měsíců (červe-
nec, srpen). Denní i  večerní sportovní, 
zábavné a  soutěžní aktivity (vodní pólo, 
vodní aerobik, miniklub, hry a  soutěže 
a pod.) pro děti i dospělé vám určitě oboha-
tí vaše zasloužené chvíle odpočinku. 

Ceník: str. 266

Faliraki

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
tiptravel.cz/video

videoprezentace
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Poloha: hotelový areál je situován přímo 
u  moře a  hotelové pláže • v  tiché lokalitě, 
jen 5 minut  chůze od  nejbližších nákup-
ních a zábavních možností, barů a restaurací 
• vzdálenost přibližně 800 m od letoviska Pef-
ki • cca 4 km od oblíbeného střediska Lardos 
• jen cca 7 km od  historicky známého měs-
tečka Lindos s antickou Akropolí • cca 55 km 
od hlavního města Rhodos - autobusová za-
stávka s pravidelnými spoji přímo před hote-
lem • vzdálenost od letiště cca 60 km

Ubytování: standardně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 nebo 2 přistýlek • klima-
tizace (v hotelém režimu během měsíce čer-
venec a srpen) • SAT TV s rádiovým kanálem 
• lednička •  koupelna s vanou, resp. sprcho-

vým koutem a WC • fén na vlasy (na vyžádání 
na  recepci, za  vratný depozit) • balkon nebo 
terasa s posezením • výhled na moře (za pří-
platek)

Vybavení hotelového komplexu: hotel se 
skládá z  dvoupatrové hlavní budovy a  ved-
lejších jednopodlažních bloků • vstupní hala 
s recepcí • restaurace s venkovní terasou • lob-
by bar • salonek s velkoplošnou TV • interne-
tový koutek (za poplatek) • Wi-Fi (za poplatek) 
• trezory na recepci (za poplatek) • minimarket 
• bazén se slanou vodou • sladkovodní bazén 
• oddělený dětský bazén se sladkou vodou 
• hlavní bar • bar u bazénu • lehátka a sluneční-
ky u bazénů (zdarma) • dětské hřiště • miniklub 
pro děti • amfiteátr • udržovaná zahrada 

Ilyssion Beach Resort hotel. komplex

od 13 592 Kč/8 dní • od 16 312 Kč/12 dní

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.hotelilyssion.gr

Naše mínění: i v  letošní sezóne můžete strávit svojí 
dovolenou na ostrově Rhodos v nedávno zrekonstru-
ovaném hotelu Ilyssion Beach Resort, který se nachází 
v klidném prostředí východního pobřeží ostrova, mezi 
letovisky Lardos a  Pefki. Jeho unikátní poloha přímo 
u  moře zaručuje z  mnohých zákoutí hotelové zahra-
dy, baru nebo restaurace krásné výhledy na tyrkysově 
zbarvené vody Středozemního moře. Klidnou atmo-
sféru tohoto místa ocení jistě nejen rodiny s  dětmi, 
pro které je určeno dětské hřiště, vlastní bazén a mini 
klub, ale i starší návštěvníci hledající oddech od stresu 
a rutiny všedních dnů. Právě sousední písečná pláž je 
skvělou volbou pro relax a  lenošení pod horkými pa-
prsky řeckého slunce. Hotel má výbornou polohu i pro 
poznávání historických a přírodních krás Rhodosu. Jen 
pár kilometrů vzdálený unikátní Lindos s antickou Ak-
ropolí, bílými domečky a panoramatickými výhledy je 
nejnavštěvovanější turistickou atrakcí ostrova.

Pefki



173172
ATRAKTIVNÍ

OKOLÍ
OBLÍBENÝ

HOTEL

RHODOS 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: přímo před hotelovým resortem se 
nachází přírodní pláže • jen 50 m od  areálu 
hotelu je pěkná písečná pláž s  pozvolným 
vstupem do  moře vhodným pro děti • slu-
nečníky a lehátka (za poplatek)

Sport a zábava: 2 bazény (se sladkou a sla-
nou vodou) • dětský bazén • dětské hřiště •  
miniklub • biliard (za poplatek) • tenis (za po-
platek) • volejbal • jacuzzi (za  poplatek) •  
hotelové animace • vodní sporty na  pláži 
v  středisku Pefki (vodní skútry, parasailing, 
motorový člun, vodní banán - za poplatek) 
• amfiteátr • 1x týdně řecký večer s  tradiční 
hudbou a tancem

all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře formou švéd-

ských stolů včetně nápojů •  místní alko-
holické nápoje (pivo, červené a bílé víno) 
a  nealkoholické nápoje jsou podávány 
od 12:00 hod. do 17:00 hod. ve snack baru 
• odpolední káva a čaj je podávána ve sna-
ck baru • zmrzlina pro děti ve vyhrazeném 
čase (od 15:00 hod. do 17:00 hod.) • pivo, 
víno, koktejly, místní destiláty a rozlévané 
nealkoholické nápoje jsou podávány 
v  čase od  17:00 do  23:00 hod. v  hlavním 
baru • lehátka a slunečníky u bazénů • ho-
telové animace

Ceník: str. 266

Pefki

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz



175174
RODINNÁ

DOVOLENÁ
OBLÍBENÝ

HOTEL

RHODOS

Niriides hotel

od 15 192 Kč / 8 dní • od 18 952 Kč / 12 dní

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.niriidesbeach - hotel.com 

Naše mínění: hotel Niriides s kvalitními službami a po-
hostinnou rodinnou atmosférou, situovaný nedaleko 
centra letoviska Kolymbia, vytváří předpoklady ke strá-
vení vysněné dovolené nejen ve dvojici, ale i pro rodiny 
s dětmi. Hotelový areál s prostornými a vzdušnými poko-
ji s výhledem do krásné udržované zahrady, dětské hřiště 
s prolézačkami, venkovní bazén se slunečníky a lehátky, 
a v neposlední řadě i usměvavý a vstřícný personál jsou 
zárukou nezapomenutelných chvil a příjemného, přátel-
ského prostředí. Pokud zatoužíte po změně, stačí jen pár 
minut chůze a  ocitnete se v  Eukalyptové aleji vedoucí 
přímo za zábavou či nákupy. 

Poloha: nachází se ve  středisku Kolymbia 
na  východní straně ostrova Rhodos, v  klid-
ném prostředí zeleně • nedaleko 3 km dlouhé 
Eukalyptové aleje • cca 25 km od  hlavního 
města • v blízkosti známé pláže Tsambika, kte-
rá je považována za nejkrásnější pláž na ost-
rově 

Ubytování: moderně zařízené 2-lůžkové po-
koje s možností 1 přistýlky • rodinné pokoje 
se 2 samostatnými ložnicemi pro 4 osoby 
(za příplatek) • individuálně ovládaná klimati-
zace (od 15.6. - 15.9., mimo období za popla-
tek) • telefon • lednička • SAT TV • koupelna 
s vanou a WC • fén na vlasy • prostorný balkon 
nebo terasa s posezením 

Vybavení hotelu: útulné prostory lobby 
s  recepcí • trezor (na  recepci za  poplatek) 
• hlavní bar • Wi-Fi v hotelovém areálu (zdarma) 
• restaurace s  mezinárodní i  domácí řeckou 
kuchyní •  internetový koutek (za  poplatek) 
• snack/pool bar u bazénu (lehátka a sluneč-
níky zdarma) • dětská dráha s  elektrickými 

autíčky • dětský bazén a dětské hřiště 

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: cca 5 minut pěší chůze od hlavní pláže 
letoviska Kolymbia • pláž je písečná, s pozvol-
ným vstupem do  moře vhodným pro děti 
• možnost výběru ze 2 dalších pláží ve stře-
disku Kolymbia • lehátka a slunečníky (za po-
platek) • pestrý výběr vodních sportů (za po-
platek) 

Sport a zábava: stolní tenis • kulečník (za po-
platek) • tenis (za poplatek) • plážový volejbal 

all inclusive snídaně, obědy a večeře 
podávané v  restauraci 

formou pestrých a chutných švédských bufe-
tových stolů včetně nápojů • místní alkoho-
lické a  nealkoholické nápoje během dne 
v  baru u  bazénu • v  odpoledních hodinách 
káva a čaj • lehátka a slunečníky u bazénu • 
vybrané sportovní aktivity 

Ceník: str. 267

Kolymbia

tiptravel.cz/video

videoprezentace
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Poloha: na  jihovýchodním pobřeží ostrova 
Rhodos, jen 3 km od  historického Lindosu, 
v klidném prostředí nad zálivem Vlycha Bay •  
cca 55 km od letiště

Ubytování: elegantně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s  možností 1 přistýlky • klimatiza-
ce • trezor (za  poplatek) • lednička • SAT TV 
• koupelna s vanou, resp. sprchovým koutem 
a WC • fén na vlasy • balkon a nebo terasa

Vybavení hotelového komple-
xu: vstupní hala s  recepcí a  s  hlav-
ním barem (nápoje jsou placené) 
• internetový koutek (za  poplatek) • Wi-Fi 
ve  vybraných hotelových prostorách (zdar-
ma) • směnárna • 24-hod. služba lékaře (na vy-
žádání) • TV místnost • 2 restaurace a  téma-
tická á la carte restaurace • 2 bary • bazény 
(lehátka a slunečníky zdarma, plážové osušky 
za depozit) • dětský bazén s vodním dětským 
klubem a pirátskou lodí s klouzačkami • dět-
ské hřiště • miniklub • supermarket 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: cca 50 m od  písečné pláže zálivu 
Vlycha Bay, promíchané s  kamínky • po-
zvolný vstup do  moře (lehátka a  sluneč-
níky za  poplatek) • hotelový areál se na-
chází na  skalnatém výběžku nad mořem 
s  menšími upravenými přírodními terasami 
• přímo u hotelu vstup do vody po schodech 

Sport a  zábava: tobogány a  dětské 
klouzačky • 2 tenisové kurty • basketbal 
• vodní pólo • biliard (za poplatek) • stolní tenis • 
šipky • fitness • masáže (za poplatek) • hotelové 
animace • vodní sporty na pláži (za poplatek)

all inclusive snídaně, obědy a večeře 
formou švédských stolů 

včetně místních rozlévaných nápojů • alko-
holické a nealkoholické nápoje a občerstve-
ní ve vyhrazeném čase • večeře v řecké re-
stauraci á la carte (nutná rezervace předem) • 
lehátka a  slunečníky u  bazénů • hotelové 
animace • tobogány • lehátka a slunečníky 
při bazénech • Wi-Fi    

Ceník: str. 267

Lindos Royal hotelový komplex

od 18 392 Kč/8 dní • od 22 392 Kč/12 dní

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.lindoshotels.com

Naše mínění: do  naší nabídky letních pobytových 
zájezdů na  kouzelný řecký ostrov Rhodos jsme letos 
zařadili zatím 4* luxusní hotel Lindos Royal. Hotel patří 
do prestižní sítě Lindos hotels. Pohádkový areál s množ-
stvím atrakcí pro malé i velké hosty se nachází nad zá-
tokou Vlycha, kde sluneční terasy s  bazény obklopuje 
krásná zeleň s pestrobarevnými květy, dodávající tomu-
to místu tu pravou prázdninovou atmosféru. Nechte se 
během horkých letních dní rozmazlovat vysokým stan-
dardem all inclusive služeb, ochutnejte skvělé speciality 
místní kuchyně, zapojte se do pestrého programu, který 
pro vás připravili hoteloví animátoři.

Lindos
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Poloha: velkou výhodou hotelu je jeho 
poloha - je vzdálený jen 5 km od vyhledá-
vaného letoviska Faliraki s vodním parkem, 
lunaparkem, množstvím barů, restaurací a 
diskoték a jen 5 km od nádherného hlav-
ního města Rhodos bohatého na množství 
historických památek • pravidelné spojení je 
zajišťeno autobusem ze zastávky nacházejí-
cí se cca 200 m od hotelu • rozlehlý hotelový 
areál se nachází v klidném prostředí oblasti 
letoviska Kallithea, nedaleko centra letoviska 
Reni Koskinou • sestává z více 2- až 3-pod-
lažních ubytovacích bloků, které jsou zasa-
zeny v pěkném prostředí udržované exotic-
ké zahrady • cca 150 m od písečné pláže • 
transfer z letiště trvá asi 20 minut

Ubytování: standardně zařízené, útulné 
dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky 
• studia s možností až 2 přistýlek navíc vy-
baveny kuchyňským koutem • klimatizace 
• telefon • SAT TV • malá lednička • vlastní 
hygienické zařízení (koupelna s vanou, resp. 
sprchový kout a WC) • Wi-Fi (za poplatek) • 
balkon nebo terasa 

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí • 
trezor (za poplatek) • lobby bar s panora-
matickým výhledem na moře a do hotelové 
zahrady • wi-fi v areálu hotelu a internetový 
koutek (za poplatek) • TV koutek • restaurace 
s příjemným posezením na terase • snack 
bar u bazénu • 3 bazény (lehátka a sluneční-
ky zdarma) • 2 dětské bazény • dětské hřiště 

Kallithea

Virginia hotel  
Family Resort
od  14 392 Kč/8 dní • od 18 232 Kč/12 dní

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www. virginiahotel.gr 

Naše mínění: v  letošní sezóně jsme se snažili vy-
brat pro vás ideální kombinaci příjemného ubyto-
vání, kvalitních all inclusive služeb, výhodné polohy 
a  příznivé ceny. Všechny tyto atributy splňuje naše 
novinka, příjemný, 3 * all inclusive hotel Virginia s at-
mosférou, který najdete v oblasti letoviska Kallithea, 
kdysi proslulém svými termálními lázněmi. Hotel je 
situován v klidné oblasti Reni Koskinou, která je po-
važována za předměstí hlavního města ostrova. Pro-
storný areál hotelu s  nízkou zástavbou ubytovacích 
částí obklopených krásnou zahradou ukrývá hote-
lovou restauraci s  terasou, několik bazénů s  lehátky 
a  slunečníky, pool bar či hřiště pro nejmenší rekre-
anty. Hotel Virginia je tak tou pravou oázou klidu 
a vytouženého odpočinku, na které jste se těšili celý 
rok. Blízká písečná pláž vám umožní vychutnávat si 
plnými doušky horké letní dny a  poskytne příjem-
né osvěžení v  sluncem vyhřátém moři s  pozvolným 
vstupem a průzračně čistou vodu. Příjemný den mů-
žete ukončit podvečerní procházkou do nedalekého 
centra střediska, které vám díky rozsáhlé rekonstruk-
ci lázeňských budov poodhalí kouzlo jeho někdejší 
slávy. Kromě toho zde najdete i množství obchůdků, 
restaurací a taveren nabízejících řecké speciality. Vy-
brat se můžete i na návštěvu hlavního města, vzdále-
ného jen pár kilometrů. Toulky uličkami historického 
Starého města, přístav Mandraki, příjemné posezení 
v některé z kaváren, to vše ve vás jen umocní pocit 
pravé pohody. No a  na  ty, kteří vyhledávají večerní 
zábavu, čeká nedaleké oblíbené středisko, přezdíva-
né i rodoské „Las Vegas“. Pulzující život barů, nočních 
klubů a diskoték jistě osloví všechny, kteří se Faliraki 
rozhodnou navštívit. 
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NOVINKA

V NABÍDCE

!
RHODOS Kallithea

ve tvaru lodi s houpačkami a prolézačkami 
• minimarket

Stravování: formou all inclusive

Pláže: hotel se nachází přibližne 150 m od 
hezké, 450 m dlouhé písečné pláže uzavře-
né v zálivu • dobré možnosti k šnorchlování  
na okrajích zálivu • pozvolný vstup do moře 
• lehátka a slunečníky (za poplatek)

Sport a  zábava: stolní tenis • plážový vo-
lejbal • kulečník (za poplatek) • videohry (za 
poplatek) • vodní sporty na pláži (za po-
platek) • pestrý výběr sportovních aktivit a 
možností zábavy nabízí nedaleké, jen 5 km 
vzdálené rušné letovisko Faliraki • snadná 
dostupnost hlavního města ostrova Rhodos 

Town zapsaného na seznamu kulturního 
dědictví UNESCO

all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře podávané formou 

švédských stolů včetně nealkoholických a 
alkoholických nápojů místní produkce • 
speciality domácí řecké i mezinárodní ku-
chyně • nealkoholické nápoje, točené 
pivo, víno a lehké občerstvení jsou podá-
vány v pool / snack baru v době od 10:00 
do 22:00 • zmrzlina během podávání obě-
dů a večeří • ouzo, rum, brandy a jiné dru-
hy tvrdého alkoholu od 18:00 do 22:00 • 
vybrané sportovní a zábavní aktivity

Ceník: str. 267

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
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Kypr
střediska> Kyrenia
    Famagusta
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Larnaka

Nikózia Ercan

Kyrenia

Famagusta

KYPR

střediska> Kyrenia
    Famagusta

Kypr je od roku 1974 rozdělen 
na severní Kypr - tureckou část a jižní 
Kypr – řeckou část. Ostrov se nachází 
na křižovatce námořních cest mezi 
Asií, Afrikou a Evropou. Jeho bohatá 
historie sahá 9000 let do minulosti. 
Řekové, Římané, Byzantinci, Benátča-
né a Turci vtiskli ostrovu svou pečeť 
a zanechali za sebou všudypřítomné 
symboly dokazující jedinečnost 
jejich architektury. Právě proto zde 
můžete obdivovat antické paláce 
a divadla, koloseum, románské ba-
ziliky, byzantské kláštery, benátské 
pevnosti či turecké mešity s mina-
rety. V současnosti žijí na ostrově 
dva hlavní národy: kyperští Řekové 
obývající jihozápadní část ostrova 

a kyperští Turci, žijící na severo-
východě. Většina pláží s jemným 
světlým pískem a křišťálově čistou 
vodou má pozvolný vstup do moře, 
proto je koupání vhodné i pro děti. 
V sezóně 2016 vám CK TIP travel na-
bízí opravdu kvalitní hotely situova-
né v oblíbených letoviscích v severní 
části Kypru - Kyrenii a Famagustě. 
Nádherná přírodní scenérie a množ-
ství kulturních památek určitě 
zaujme a okouzlí každého z návštěv-
níků a předurčí ostrov ke strávení 
nezapomenutelné dovolené. 

Kypr je tou pravou destinací pro kaž-
dého kdo miluje nádherné pláže, čisté 
a příjemné moře a kvalitní hotely s vý-
bornými službami. „Ostrov lásky“ nebo 
„Afroditin ostrov“, i to jsou přezdívky se 

kterými se při popisu tohoto ostrova 
setkáte. Právě zde se totiž podle řecké 

mytologie z mořské pěny zrodila řecká 
bohyně lásky a krásy Afrodita. Místo 

jejího narození nemohlo být vybráno 
lépe, členité pobřeží omývá nádherné 
moře, jehož vlny vypráví příběhy vzta-

hující se k historii tohoto místa.

Kyrenia
Toto malebné městečko, v  turečtině Girne, je 
centrem většiny turistických aktivit na severním 
pobřeží. Okouzlující Kyrenijský přístav plný barev-
ných lodí a jachet, obklopený místními restaura-
cemi, bary a kavárničkami v kombinaci s obrov-
ským hradem pískové barvy patří k  jednomu 
z  nejkrásnějších kyperských míst. Od  hlavního 
města Severního Kypru, Nikózie, je Kyrenia vzdá-
lená necelých 30 minut a dnes je rušným a živým 
centrem zábavy, které je vyhledávané jak místní-
mi, tak i turisty z celého světa.  Jestli sem v době 
vaší dovolené zavítáte, určitě nesmíte vynechat 
zachovalou pevnost Kyrenijského hradu, kde 
v muzeu lodních vraků objevíte jednu z nejstar-
ších potopených lodí, které kdy byly u kyperské-
ho pobřeží nalezené. Oblast Kyrenia má ideální 
polohu a kromě trávení dne na některé z krás-
ných písečných pláží máte možnost podniknout 
výlety i  do  dalších oblastí ostrova. Na  svoje si 
přijdou i milovníci historie a hradů, které najde-
te na  vrcholcích Kyrenijského pohoří v  objetí 
zachovalé přírody. Přímo nad městem Kyrenia, 
uprostřed hor se týčí dvě hradní zříceniny, zříce-

nina hradu Sv. Hillariona z 10. st. a zřícenina hradu 
Buffavento. K  turisticky nejzajímavějším místům 
patří bývalé gotické opatství Bellapais, postavené 
na vrcholu skalnatého výběžku. Výhled z těchto 
míst ve  vás zanechá pocit úžasu ještě dlouho 
po návratu z vaší dovolené.

Famagusta
V minulosti se jednalo o jeden z nejdůležitějších 
historických přístavů středomořské oblasti, který 
patřil k nejbohatším místům na světě. Ke konci 13. 
století se Famagusta stala hlavním lodním překla-
dištěm a získala tak nesmírné bohatství a význam. 
Dokonce i  významný britský dramatik William 
Shakespeare si vybral Famagustu za  místo, kde 
se odehrává děj jednoho z jeho dramat Othello. 
Sídlo mnoha křesťanských chrámů a mešit, jehož 
zajímavostí je katedrála Sv. Mikuláše, největší stře-
dověká stavba ve městě, která se změnila na me-
šitu Lalal Mustafa Pasha (Lala Mustafa Pasha byl 
turecký vezír, který dobýval Kypr). V polovině 20. 
století se tato oblast otevřela turistům a stala se 
centrem cestovního ruchu na  celém ostrově. 

Dnes je nejdůležitějším historickým, kulturním a turistic-
kým centrem Severního Kypru. V okolí hradbami obe-
hnaného města Famagusta, v nádherném oblouku Fa-
magustského zálivu, pyšnícího se prvotřídními plážemi 
a průzračně čistým mořem, vyrostly nádherné hotelové 
rezorty, které jsou připraveny uspokojit všechny před-
stavy výletníků. Famagusta je ideální místo pro kom-
binaci aktivní dovolené a  odpočinku na  nádherných 
písečných plážích s jemným pískem. V oblasti je možné 
najít archeologické vykopávky antického města Salamis, 
s ruinami římského divadla, městských lázní i množství 
mramorových soch. Nejzajímavější částí Famagusty je 
čtvrť Varosha, již v minulosti objevená turistická oblast 
s luxusními hotely a restauracemi. V roce 1974, kdy měs-
to ovládla turecká armáda, odešli místni řečtí Kyperčané 
na jih v domnění, že se po čase vrátí zpět do svých do-
movů. Dodnes se tak vzhledem na nevyjasněné majet-
kové poměry nestalo a dnes nese Varosha název „Město 
duchů“. Prázdné ulice, obchody se zbožím, opuštěná 
auta před domy, hotely, školy, všechno zakonzervova-
né časem. Nejúchvatnější částí Severního Kypru je 
polostrov Karpas, dlouhý prst, který se táhne nad 
Famagustou a  ukazuje k  asijské pevnině. Nachá-
zejí se zde ty nejúžasnější pláže na ostrově a nád-
herná divoká příroda.

Klim. podmínky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 29° 32° 33° 35° 32° 30°
Teplota vody 21° 23° 26° 26° 25° 23°

Rozloha: 9.251 km2 • Počet obyvatel: 885.800
Hlavní město: Nikózia • Měna: euro/ turecká lira
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PŘÍMO

NA PLÁŽI
RODINNÁ

DOVOLENÁ

Poloha: 8 km od  města Kyrenia (autobus 
od hotelu za poplatek) • přímo na nádherné 
hotelové písečné pláži • jen 28 km od letiště 
v Nikósii (Ercan) • 80 km od letiště Larnaka

Ubytování: luxusní 2-lůžkové pokoje s mož-
ností 1-2 přistýlek v  hlavní budově nebo 
v  části Pine Court I  a  II • vlastní hygienické 
příslušenství (koupelna se sprchou nebo va-
nou, WC a fén) • klimatizace • trezor (zdarma) 
• satelitní TV • telefon • minibar (za poplatek) • 
balkon, resp. terasa 

Vybavení hotelového komplexu: komplex 
se skládá z  hlavní budovy, nově vybudova-
né části Pine Court I  a  II a  vilek umístěných 

do udržované zahrady • vstupní hala s recep-
cí • hlavní restaurace s  terasou • lobby bar 
(za  poplatek) • plážový Beach bar (během 
dne a ve večerních hodinách vybrané nápoje 
zdarma) • pool bar (za poplatek) • Aphrodite 
bar (za  poplatek) • disco bar (za  poplatek) • 
2 a` la carte restaurace (za  poplatek) • ven-
kovní bazénový komplex s  rozsáhlým nově 
vybudovaným aquaparkem (slunečníky, le-
hátka, matrace a osušky zdarma) • vnitřní ba-
zén • dětský bazén • dětské hřiště • lunapark 
(za poplatek) • wellness (za poplatek) • fitness 
• internet (za poplatek) • Wi-Fi• mini market • 
kadeřník • hotelový fotograf 

Stravování: formou all inclusive 

Acapulco Beach  hot. komplex  
Family Resort & Waterpark
od 16 778 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: ***** 
webová stránka: www.acapulco.com.tr 

Naše mínění: mimořádně oblíbený hotelový kom-
plex, ověřený klienty, vám s radostí přinášíme i v naší 
letošní nabídce. Rozsáhlá, pečlivě udržovaná hotelová 
zahrada se svými zákoutími nabízí jedinečnou uvolně-
nou atmosféru, která zve ke snění. Na aktivní klienty 
se těší profesionální mezinárodní animační tým, se 
kterým zažijete neopakovatelné chvíle plné aktivního 
odpočinku a zábavy. Malé rekreanty si zaručeně získá 
rozsáhlý bazénový komplex, obrovský nově vybudo-
vaný aquapark s  tobogány a  skluzavkami i  hotelový 
lunapark. Na vášnivé hráče pokeru i  rulety čeká záři-
vě osvětlené hotelové kasino. Pomyslnou třešničkou 
na  dortu je zaručeně nádherná hotelová pláž s  jem-
ným pískem a  pozvolným vstupem do  moře. Sladké 
lenošení na  jedné z  nejkrásnějších pláží v  oblasti 
s  úžasně modrým mořem umocní fantastický pocit 
z  tohoto hotelu. Písečná pláž je situována v klidném 
zálivu předurčeném splňovat všechny předpoklady 
klidné a pohodové dovolené. Pokud patříte mezi re-
kreanty prahnoucí po  kultuře a  chcete se dozvědět 
i o bohaté historii tohoto ostrova, určitě nesmíte vy-
nechat návštěvu nedalekého přístavního městečka 
Kyrenia. V centru města u starého přístavu se nachá-
zí zachovalá pevnost Girne s  historickým muzeem. 
V  okolí turistického přístavu se nachází staré město 
s  malebnými křivolakými uličkami, obchůdky, ka-
várničkami a  restauracemi, kde můžete ochutnat la-
hodné místní speciality inspirované středomořskou 
a tureckou kuchyní. Na své si přijdou i milovníci hra-
dů, které najdete na  vrcholcích Kyrenejského pohoří 
v  objetí zachovalé přírody. Přijměte naše pozvání, 
nechejte se hýčkat delikatesami místního šefkuchaře 
a  vychutnejte si s  námi nezapomenutelnou dovole-
nou s tou pravou letní atmosférou.

KyreniaKYPR
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KLUBOVÁ

DOVOLENÁ
OBLÍBENÝ

HOTEL

Pláže: přímo na rozlehlé pláži s jemným pís-
kem a pozvolným vstupem do moře • plážo-
vý Beach bar (během dne a ve večerních ho-
dinách vybrané nápoje zdarma) • slunečníky, 
lehátka, matrace a  plážové osušky zdarma • 
kánoe (za poplatek) 

Sport a zábava: aquapark • hřiště a miniklub 
• herna • lunapark (za  poplatek) • amfiteátr • 
tenisové kurty (za poplatek) • plážový volejbal 
• stolní tenis • šipky • biliard (za poplatek) • kasino 

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou švéd-

ských stolů včetně místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů • místní alkoho-

lické a  nealkoholické nápoje, voda, káva 
a čaj (během dne a ve večerních hodinách 
v plážovém Beach baru) • slunečníky, lehát-
ka, matrace a  plážové osušky u  bazénů 
a na pláži • animace • miniklub • nově vybu-
dovaný aquapark 

SUN & FUN klub připravili jsme pro vás bo-
haté sportovní a  zábavné 

aktivity. Zapojit se do nich můžete za asis-
tence našich animátorů, kteří jsou během 
měsíců červenec a srpen součástí hotelové-
ho animačního týmu. Nejmenší návštěvníci 
si najdou nové kamarády v dětském klubu. 

Ceník: str. 265

Kyrenia KYPR

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
tiptravel.cz/video

videoprezentace
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PŘÍMO

NA PLÁŽI
RODINNÁ

DOVOLENÁ

Poloha: 8 km od  města Famagusta • pří-
mo u  písečné pláže s  pozvolným vstupem 
do moře • 50 km od letiště v Nikósii (letiště Er-
can) • 80 km od letiště Larnaka

Ubytování: elegantní 2-lůžkové pokoje s mož-
ností 1-2 přistýlek v  hlavní budově nebo 
v nově vybudované části Salamis Park  • pro-
storné 2-3 lůžkové vilky s  možností 1-2 při-
stýlek • klimatizace • telefon • minibar (voda 
doplňována denně) • trezor • SAT TV • vlastní 
zařízení (koupelna s vanou, resp. sprchou, WC 
a fén) • Wi-Fi • balkon s posezením

Vybavení hotelového komplexu: areál se-
stává z hlavní budovy, nově vybudované části 

Salamis Park a vilek umístěných v okolí hotelo-
vého bazénu • stylová vstupní hala s recepcí • 
Wi-Fi připojení (v prostorách lobby zdarma) • 
hlavní restaurace s terasou • lobby bar • pool 
bar • plážový bar • venkovní bazén • dětský 
bazén • nově vybudovaný aquapark • vnitřní 
bazén • lehátka, matrace, slunečníky a osušky 
k dispozici zdarma • fitness centrum • beauty 
centrum • turecké koupele • sauna • jaccuzi • 
kasino

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: krásná upravená písečná pláž s pozvol-
ným vstupem do moře • lehátka, matrace, slu-
nečníky a plážové osušky zdarma 

Salamis Bay Conti  hot. komplex

Family Resort & Waterpark
od  16 316 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: ***** 
webová stránka: www.salamisbay-conti.com 

Naše mínění: nádherný a  sympaticky působící 
hotelový komplex Salamis Bay Conti se svým impo-
zantním areálem se rozprostírá u  břehů tyrkysového 
moře v blízkosti kouzelné písečné pláže nabízející 
letní pohodovou harmonii oddechu i  zábavy. Hotel 
nabízí ve svém království splnění všech vašich prázd-
ninových tužeb. Přesvědčí vás o  tom pečlivě udržo-
vaná zahrada, bazénový komplex, nově vybudovaný 
aquapark, originální mezinárodní hotelové animace 
pořádané profesionálními animátory i se slovenským 
či českým doprovodem, kvalitní kuchyň s kyperskými 
i  mezinárodními specialitami, jakož i  jedinečný a  sr-
dečný přístup hotelového personálu ke svým hostům. 
Toto jsou důvody, proč jsme se rozhodli zařadit tento 
výjimečný hotel opět do  své nabídky. Pokud od  své 
dovolené očekáváte prožití dní naplněných radostí, 
smíchem a  nezapomenutelnými vzpomínkami, na-
směrujte své prázdninové kroky do  tohoto hotelo-
vého komplexu ležícího přímo na  písečné hotelové 
pláži. V případě, že zatoužíte nahlédnout do rouškou 
tajemství zahalené severokyperské historie, návště-
vu “města duchů“ Famagusty si určitě poznamenejte 
do svého diáře. Fascinující staré město, kdysi malá ry-
bářská osada, se v průběhu několika staletí stalo zná-
mou křižovatkou obchodních cest a mnoho historic-
kých památek zde zanechali obyvatelé Byzantské říše, 
Římané, Arabové, Řekové, Turci a Britové. Dopřejte si 
šálek turecké kávy v malebném přístavu, možnost ná-
kupů v  rušnějším centru města nebo zábavu, kterou 
nabízí nespočet barů. Doporučujeme klientům všech 
věkových kategorií, kteří se rádi oddají odpočinku 
pod horkým kyperským sluncem.

FamagustaKYPR
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KLUBOVÁ

DOVOLENÁ
OBLÍBENÝ

HOTEL

Sport a  zábava: 3 tenisové kurty (osvětle-
ní za  poplatek) • stolní tenis • šachy • kuleč-
ník (za  poplatek) • fitness centrum • masáže 
(za poplatek) • dětský miniklub a hřiště • nově 
vybudovaný aquapark • amfiteátr • kino • dis-
kotéka

ultra all inclusive snídaně, pozdní sní-
daně, obědy a večeře 

(dietní menu v  nabídce) formou bohatých 
švédských stolů včetně místních alkoholic-
kých a nealkoholických nápojů • nealkoho-
lické a  místní alkoholické nápoje během 
dne v lobby baru a plážovém baru • podává-
ní lehkého občerstvení během vybraných 
hodin v  areálu hotelu (pizza, hamburger, 

saláty) • čaj, káva a koláčky o páté • lehčí noč-
ní občerstvení • slunečníky, lehátka a matra-
ce u  bazénu a  na  pláži zdarma • plážové 
osušky • mini klub • animační program

SUN & FUN klub připravili jsme pro vás bo-
haté sportovní a  zábavné 

aktivity. Zapojit se do nich můžete za asis-
tence našich animátorů, kteří jsou během 
měsíců červenec a srpen součástí hotelové-
ho animačního týmu. Nejmenší návštěvníci 
si najdou nové kamarády v dětském klubu, 
s nimiž zažijí neopakovatelné chvíle zábavy 
a nenapodobitelného dětského smíchu. 

Ceník: str. 265

Famagusta KYPR

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
tiptravel.cz/video

videoprezentace
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   Side | Alanya
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Ankara

Antalya
Kemer Side

BelekLara

Izmir

Konakli

Alanya

TURECKO

Kemer
Moderní lázeňské městečko Kemer, které se 
nachází u pohoří Taurus, lemované širokými 
písečnými plážemi s drobnými kamínky a křišťá-
lově čistou vodou, vzdálené jen 45 km od letiště 
v Antalyi, nabízí prožití kvalitní rodinné dovolené 
na tureckém pobřeží. V letovisku s množstvím 
luxusních hotelových komplexů přímo u jejich 
hotelových plážích, vybavených atraktivními vod-
ními parky v nádherných tropických zahradách, 
prožijete vskutku neopakovatelné prázdninové 
chvíle. Kombinace slunění se u moře, poslouchá-
ní hudby mořských vln a výhled na zelené maje-
státní pohoří je vskutku uchvacujíci kombinace.

Antalya - Lara 
Díky unikátní kombinaci množství historických 
památek a příjemného středomořského pobřeží 
je oblast Antalye ideálním turistickým letoviskem 
a je právem označována za centrum turecké-
ho turismu. Na okraji Antalye se nachází nově 
vybudované luxusní letovisko Lara, které vás zláká 
svými nádhernými dlouhými a širokými písečný-
mi plážemi a velmi kvalitními all inclusive hotely 
připravenými uspokojit i vskutku náročného 
klienta. Další výhodou je taktéž rychlá doprava 
z letiště do hotelu. 

Belek 
Exkluzivní letovisko na Turecké riviéře s nádher-
nými piniovými a eukalyptovými lesy a s hotely 
prestižních značek se zejména díky golfovým hřiš-
tím stalo významným střediskem mezinárodního 
cestovního ruchu. Golfisti - profesionálové, pokročilí 
i začátečníci, sem přicházejí, aby si na zelených 
hřištích světových parametrů výborně zahráli 
a zároveň odpočinuli. Novější modernější letovisko 
tvoří především luxusní hotelové komplexy umís-
těné ve velkých a pečlivě udržovaných exotických 
zahradách. Jedním slovem je to ideální moderní 
letovisko určené všem, kteří vyhledávají kvalitní 
odpočinek.

Side 
Asi 50 km východně od města Antalya se rozkládá 
malebné romantické městečko Side, které bylo 
kdysi pirátskou osadou. Toto turecké prázdninové 
středisko mělo kdysi název Pamphili, tj. granátové 
jablko. Je to starověké město situované na úzkém 
poloostrově s ruinami antických chrámů. Jeho 
novou část tvoří moderní hotelové komplexy 
začleněné do okolní krajiny. Zdejší pláže patří 
k nejlepším a nejkrásnějším písečným plážím 
na celé Turecké riviéře. Zvláště rodiny s dětmi, 
či méně zdatní plavci ocení pozvolný vstup 

do moře. V bezprostřední blízkosti města se 
táhnou pomerančovníkové, citrusové háje a bavl-
níkové plantáže. Side se stalo vyhledávaným 
díky svým jedinečným historickým památkám, 
rozlehlým písečným plážím, nádherným a luxus-
ním hotelovým komplexům, stylovým restaura-
cím, butikům a obchůdky s různým orientálním 
zbožím a suvenýry..

Alanya 
Nachází se na pobřeží Středozemního moře, 
na východě Turecké riviéry, 120 km od Antalye. 
Rozvíjející se prázdninové letovisko se v minulosti 
proslavilo jako pirátská pevnost. Největší rozkvět 
město zažilo v seldžuckém období, z něhož se za-
chovala většina nejznámějších památek - seldžuc-
ké opevnění, hrad, Červená věž, Sulejmanova 
mešita a Osmanská loděnice. Seldžucké opevnění 
ze 13. století, dominanta na skalnatém výběžku, 
odděluje východní Keykubatovu pláž od Kleopat-
řiny pláže s jemným pískem, dovezeným údajně 
až z delty Nilu. Alanya je rájem pro všechny, kteří 
rádi nakupují - obchody s nejrozmanitějším zbo-
žím (kožené výrobky, oblečení, suvenýry, zlato) 
najdete prakticky všude.

Klim. podmínky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 25° 30° 34° 35° 31° 27°
Teplota vody 20° 24° 25° 27° 25° 21°

Rozloha: 779.452 km2 • Počet obyvatel: 75.000.000
Hlavní město: Ankara • Měna: turecká lira

Do této nádherné země, v níž se spo-
juje evropská kultura s vůní Orientu, 
každoročně směřuje stále větší počet 
turistů ze všech koutů světa. Svými 
nádhernými, převážně písečnými 
plážemi podél více než 8 000 km dlou-
hého pobřeží, obklopeného citrusový-
mi, banánovými, bavlníkovými, jakož 
i avokádovými plantážemi, ke kterým 
romanticky ladí tyrkysově zbarvené, 
po okrajích průzračné moře, poskytuje 
skvělé podmínky pro bezstarostné 
koupání, opalování a vodní sporty - 
tedy přesně to, co většina z vás od let-
ní dovolené čeká. Fascinující hotelové 
komplexy s kvalitními all inclusive 
službami, končící téměř až na břehu 

křišťálově čistého moře, na vás čekají 
v 5 známých tureckých letoviscích: 
Kemer, Antalya - Lara, Belek, Side 
a Alanya. Pro ty, kteří chtějí podnik-
nout cestu za poznáním a zajímají 
se o kulturu, nabízíme mimořádně 
oblíbené fakultativní výlety s pestrým 
programem. Čeká na vás bájná Trója, 
historický Efez, Pergamon, Kappa-
dokia, Pamukkale a mnohé další, které 
si zachovaly své kouzlo staré tisíc let. 
Turci, velmi pohostinný a otevřený 
národ, turisty ve své zemi vidí s radostí 
a srdečně je vítají.

Turecké pobřeží Středozemního moře 
je synonymem průzračné tyrkysové 
vody, hřejivých slunečních paprsků, 
blankytně modré oblohy, členitých 

zálivů, majestátních a pyšných pohoří 
a zároveň vyniká bohatstvím starově-

kých památek. Oblast, kterou původně 
obsadili Řekové a později ovládali Ří-

mané, je poseta zachovalými antický-
mi památkami. Středomořskému po-
břeží Turecka, oddělenému od suché 
Anatolské plošiny horským pásmem 
Taurus, dominují strmé útesy a mysy, 

střídající se s úrodnými územími.
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Poloha: luxusní hotelový komplex v  pře-
krásné udržované zahradě vedoucí přímo 
na soukromou hotelovou pláž v prestižním 
letovisku Lara - Kundu  s  možností nákupů, 
zábavy, procházek, či posezení v  kavárnič-
kách, barech a  restauracích • cca 15  km 
od mezinárodního letiště v Antalyi • přibližně 
25 km od centra Antalye (snadno dostupné 
místní kyvadlovou dopravou, tzv. dolmuši)

Ubytování: vkusně a  mimořádně komfort-
ně zařízené 2-lůžkové pokoje s  možností 1 
nebo 2 přistýlek • satelitní TV •  trezor (zdar-
ma) • centrálně řízená klimatizace • minibar 
(denně doplňován, zdarma) • rychlovarná 
konvice • telefon • WiFi internetové připo-
jení (zdarma) • vlastní hygienické zařízení 
(koupelna se sprchou resp. vanou, WC a fén 
na vlasy) • balkon s posezením

Vybavení hotelu: velkolepá hotelová hala 
s  recepcí a  posezením v  lobby • lobby bar 
s 24 hodinovým all inclusive servisem • mož-

nost WiFi internetového připojení v  lobby 
zdarma •  hlavní hotelová restaurace s  ven-
kovní terasou • 3 a´la carte restaurace (italská, 
rybí a  brazilsko-argentinská, doporučujeme 
rezervaci předem prostřednictvím hotelové 
recepce) • 11 barů • rozsáhlý bazénový kom-
plex (slunečníky, lehátka, matrace a plážové 
osušky zdarma) • dětský bazén • vniřní bazén 
•  vnitřní bazén pro děti • aquapark se sklu-
zavkami pro děti i  dospělé • hotelové SPA 
centrum (turecké lázně a  sauna zdarma, 
masáže, peeling a  procedury za  poplatek) 
•  kadeřnictví a  salon krásy (za  poplatek) • 
směnárna (na  recepci) •  amfiteatr • fitness 
centrum •  hlídání dětí (za  poplatek) • mi-
niklub •  konferenční místnosti •  obchůdky 
se suvenýry a  koženým zbožím, zlatnictví • 
minimarket • půjčovna automobilů (za  po-
platek) • čistírna (za  poplatek) • fotograf 
(za poplatek)

Stravování: formou all inclusive 

Venezia Palace hotelový komplex  
De Luxe Resort & Spa
od 17 693 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: *****
webová stránka: www.veneziapalace.com

Naše mínění: představujeme vám našimi klienty 
ověřený mimořádně kvalitní hotelový resort, Venezia 
Palace De Luxe, s unikátní atmosférou italských Bená-
tek. Vybrat si tento majestátný resort za místo ke strá-
vení své dovolené znamená po  pár hodinách letu 
ocitnout se v ráji na zemi. Tento neobyčejně atraktívní 
hotelový resort v naší nabídce představuje kombinaci 
nádherného prostředí, krásné písečné pláže a vynika-
jících služeb, a  tím je tento resort předurčený splnit 
očekávání i těch nejnáročnějších klientů.

Antalya - Lara

PŘÍMO
NA PLÁŽI

PRO
NÁROČNÉ
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Pláže: přímo na  krásné hotelové písečné 
pláži s pozvolným vstupem do moře (vhod-
né pro rodiny s  dětmi) • hotelové plážové 
molo • slunečníky, lehátka, matrace a plážo-
vé osušky zdarma •  široká nabídka vodních 
sportů na pláži (za poplatek) • škola potápění 
(za poplatek)

Sport a  zábava: pestré celodenní a  večer-
ní mezinárodní animace pro děti i  dospělé 
•  dětský miniklub (pro děti ve  věku 4 - 12 
let) •  minidisco •  4 tenisové kurty (osvětlení 
za poplatek) •  stolní tenis • minifotbal • bas-
ketbal •  fitness centrum • aerobic •  plážový 
volejbal • billiard a stolní fotbal (za poplatek) 
•  nabídka motorových a  bezmotorových 
vodních sportů na pláži (za poplatek) • škola 
potápění (za poplatek) • herna • TV místnost 
• živá hudba

ultra all inclusive snídaně, pozdější 
snídaně, obědy 

a  večeře formou bohatých a  mimořádně 

chutných švédských stolů včetně nápojů • 
čerstvá pomerančová šťáva v době snída-
ně v hlavní hotelové restauraci • nealkoho-
lické, místní alkoholické a vybrané impor-
tované alkoholické nápoje • dětské menu 
v  hlavní hotelové restauraci • 3 a´la carte 
restaurace - rybí, italská, brazilská (1 x 
za  pobyt zdarma, nutná rezervace pře-
dem) • 24 hodinový all inclusive servis 
v lobby baru • podávání snacků a pestrého 
občerstvení po  celý den v  areálu hotelu • 
čaj, káva a  koláčky podávané v  odpoled-
ních hodinách • zmrzlina • turecké placky • 
lehké noční občerstvení a snacky • minibar 
v  hotelovém pokoji (dopĺňovaný denně 
vodou, nealkoholickými nápoji a  pivem) 
•  mezinárodní hotelové animace pro děti 
i dospělé po celý den bohatý večerní pro-
gram • dětský miniklub (pro děti ve věku 4 
- 12 let) • slunečníky, lehátka, matrace 
a plážové osušky u bazénu a na pláži

Ceník: str. 272

RODINNÁ
DOVOLENÁ

24h

ATRAKTIVNÍ
OKOLÍ

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
tiptravel.cz/video

videoprezentace
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Poloha: hotelový areál plný zeleně, roz-
prostírající se přímo na soukromé hotelo-
vé pláži v prestižním letovisku Lara - Kun-
du s možností nákupů, zábavy, procházek 
a  posezení v  kavárničkách • cca 15 km 
od letiště v Antalyi • 25 km od centra Anta-
lye (snadno dostupné místní kyvadlovou 
dopravou - dolmuši)

Ubytování: elegantní nově zrekonstru-
ované 2-lůžkové pokoje s  možností 1 
nebo 2 přistýlek • SAT TV • trezor (zdarma) 
• centrální klimatizace • minibar (denně 
doplňován nealkoholickými nápoji a  pi-
vem) • telefon • WiFi připojení (zdarma) • 
vlastní hygienické příslušenství (koupelna 
s vanou, WC a fénem)• balkon resp. terasa 
s posezením

Vybavení hotelu: prostorná hotelová 
hala s recepcí a lobby barem s 24 hodino-
vým all inclusive servisem • možnost WiFi 
připojení v celém areálu i na pokoji zdar-

ma • internetová kavárna (30 min. zdarma) 
• nově zrekonstruovaná hlavní restaurace 
s venkovní terasou • 6 a‘la carte restaurací 
(italská, japonská, sushi, mexická, turecká 
a rybí - za poplatek, doporučujeme rezer-
vaci předem prostřednictvím hotelové 
recepce) • 7 barů (Lobby bar, Vitamin bar, 
Disco bar, Aloha Beach bar, Sunset snack 
bar, pool bar 1, pool bar 2) • IC Cafe - nabí-
zející široký výběr kvalitní kávy • bazénový 
komplex sestávající z 5 venkovních bazé-
nů (z toho 1 bazén s tobogány a 1 relaxač-
ní bazén) • dětský bazén • vnitřní bazén • 
masáže a beauty centrum (za poplatek) • 
kadeřnictví • sauna • turecké lázně • živá 
hudba • směnárna • amfiteátr • fitness 
centrum • hlídání dětí (za  poplatek) • mi-
niklub Kids World (hřiště, vzdělávací cent-
rum a dětské kino) • konferenční místnost 
• obchůdky se suvenýry, kůží a  plážovým 
oblečením • minimarket • pronájem aut 
(za poplatek) • fotograf (za poplatek)

IC Green Palace hotelový komplex   
De Luxe Resort & Spa
od 19 512 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: ***** 
webová stránka: www.ichotels.com.tr 

Naše mínění: po  několikaletém úspěchu vám opět 
přinášíme luxusní „high end“ all inclusive hotel patřící 
do prestižní sítě IC HOTELS. Dominantou areálu je tro-
pická zahrada, kde se vytváří ideální rovnováha mezi 
lenošením na zlatavé pláži, odpočinkem v komfortních 
pokojích a  množstvím aktivit. Jedinečný hotel s  bez-
chybným servisem a  vynikající kuchyni, který prošel 
rozsáhlou rekonstrukcí pokojů a restaurace, rádi nabízí-
me náročným klientům vyhledávajícím kvalitní hotelo-
vé komplexy s pestrým večerním programem.

Antalya - Lara
24h

PŘÍMO
NA PLÁŽI

PRO
NÁROČNÉ
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Stravování: formou all inclusive

Pláže: pečlivě udržovaná hotelová písečná 
pláž s pozvolným vstupem do moře oceně-
na Modrou vlajkou • hotelové plážové molo 
• slunečníky, lehátka, matrace a  plážové 
osušky zdarma • možnost využívat bohaté 
služby hotelového all inclusive baru přímo 
u pláže

Sport a zábava: bohaté celodenní a večer-
ní mezinárodní animace pro děti i dospělé • 
miniklub • minidisco • tenisový kurt (osvětle-
ní za poplatek) • squash • stolní tenis • mini-
golf • vodní pólo • fitness centrum • aerobic 
• step aerobic • pilates • břišní tance • boccia 
• šipky • plážový volejbal • vodní gymnasti-
ka • jacuzzi • biliard (za poplatek) • bowling 
(za  poplatek) • stolní tenis • TV místnost • 
půjčovna vodních sportů na pláži (motoro-
vé vodní sporty za poplatek) • karaoke • živá 
hudba

“high end” all inclusive snídaně, pozdní sní-
daně, obědy a veče-

ře formou bohatých a chutných švédských 
stolů včetně nápojů • nealkoholické, míst-
ní alkoholické a vybrané importované al-
koholické nápoje • dětské a vegetariánské 
menu • 24 hodinový all inclusive servis 
v lobby baru • čerstvé ovocné šťávy ve Vi-
tamin baru • pestré občerstvení během 
celého dne v areálu hotelu i na pláži • čaj, 
kvalitní káva, koláčky a sladké pečivo po-
dávané v  hotelové cukrárně • zmrzlina • 
lehké noční občerstvení a snacky • minibar 
(v hotelovém pokoji, doplňovaný denně) • 
mezinárodní hotelové animace pro děti 
i dospělé během celého dne • dětský mi-
niklub Kids World (hřiště, vzdělávací cent-
rum, dětské kino) • slunečníky, lehátka, 
matrace a osušky u bazénu a na pláži • WiFi 
připojení

Ceník: str. 273
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Poloha: přímo na  hotelové pláži • v  klidnější 
části letoviska Beldibi • cca 45 km od  letiště 
v Antalyi • asi 15 km od centra Kemeru

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s  možností 1 
nebo 2 přistýlek • satelitní TV • trezor (za popla-
tek) • klimatizace • minibar (doplňován denně 
vodou) • telefon • vlastní příslušenství (koupel-
na s vanou, resp. sprchovým koutem, WC a fén 
na vlasy) • balkon, resp. terasa s posezením

Vybavení hotelu: hotelová hala s  recepcí 
•  WiFi připojení (za  poplatek) •  hlavní restau-
race s terasou • 5 barů • 2 á la carte restaurace 
(turecká a rybí) • dva tobogány • dětský bazén 
•  venkovní bazén •  relaxační bazén •  masáže 
a beauty centrum (za poplatek) • jacuzzi • sauna 
(za poplatek) • turecké lázně • živá hudba • smě-
nárna • nákupní zóna • amfiteátr • fitness

Stravování: formou all inclusive

Pláže: udržovaná hotelová písečná pláž při 
vstupu do moře promíchaná s oblázky • plážo-

vé hotelové molo • slunečníky, lehátka a matra-
ce zdarma, plážové osušky (za vratný depozit) • 
nabídka vodních sportů na pláži (za poplatek)

Sport a zábava: dětské hřiště • dětský miniklub 
• celodenní animace •  tenisové kurty (osvětle-
ní za poplatek) • vodní pólo • fitness centrum 
• aerobic •  šipky • plážový volejbal • basketbal 
• stolní tenis • TV místnost • biliard (za poplatek) 
• půjčovna vodních sportů (za poplatek)

ultra all inclusive snídaně, pozdější snída-
ně, obědy a  večeře for-

mou bohatých švédských stolů včetně neal-
koholických a místních alkoholických nápojů 
v areálu i na pláži • lehké občerstvení a snacky 
ve  vyhrazené době • čaj, káva a  koláčky 
o páté • lehké noční občerstvení a snacky • 
minibar • animace • miniklub • slunečníky, le-
hátka a  matrace zdarma a  plážové osušky 
za depozit 

Ceník: str. 271

Champion Holiday Village 
Resort & Spa hotelový komplex

od 15 432 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: *****
webová stránka: www.championholiday.com.tr 

Naše mínění: prázdninový resort plný zeleně, ukrytý 
v překrásné zahradě, je připravený okouzlit všechny, kteří 
upřednostňují klid a pohodu vilek, ale nevzdávají se při-
tom výhod a kvalitních služeb hotelu. Moderní hotelový 
komplex situovaný v  letovisku Kemer, vám nabízí dovo-
lenou v klidném prostředí. Obrovská zahrada plná voňa-
vých eukalyptů, ibišků a květů jasmínu vám zpříjemní vaše 
chvíle nerušeného odpočinku. Nechejte se rozmazlovat 
delikatesy místního šéfkuchaře a užijte si pobyt v tom-
to luxusním komplexu s panoramatem pohoří Taurus.

 Kemer
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Poloha: překrásný hotelový areál se roz-
prostírá přímo u soukromé pláže • cca 5 km 
od letoviska Kemer • asi 50 km od mezinárod-
ního letiště v Antalyi

Ubytování: moderní a  s  vkusem zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností 1 až 2 přistýlek 
• SAT TV • trezor (zdarma) • klimatizace • mini-
bar (nealkoholické nápoje a pivo doplňová-
no denně) • varná konvice • telefon • Wi-Fi při-
pojení (zdarma) • vlastní sociální příslušenství 
(koupelna se sprchou, respektive vanou, WC 
a fén) • balkon s posezením

Vybavení hotelu: velkolepá vstupní hala 
s  recepcí • hlavní restaurace • 4 a`la carte 
restaurace • 5 barů • vnitřní bazén • 10 ven-
kovních bazénů • aquapark • dětský bazén 
• turecké lázně • sauna • masáže a  peeling 
(za poplatek) • obchůdky • konferenční míst-
nost • Wi-Fi připojení v lobby zdarma

Stravování: formou all inclusive

Pláže: nádherná hotelová písečná pláž 
u vstupu do moře promíchaná drobnými ka-
mínky • slunečníky, lehátka a plážové osušky 
zdarma • vodní sporty (za poplatek) • molo

Sport a zábava: tenis • stolní tenis • basket-
bal • plážový volejbal • minifotbal • lukostřel-
ba • aerobik • šipky • fitness centrum • hotelo-
vé animace • živá hudba • miniklub

ultra all inclusive  snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou bohatých a chutných švédských stolů 
včetně nápojů • místní a některé importo-
vané alkoholické a nealkoholické nápoje • 
bohaté snacky a občerstvení během dne • 
půlnoční občerstvení • zmrzlina • čaj, káva 
a koláčky v odpoledních hodinách • mini-
bar v  pokoji • mezinárodní animace • mi-
niklub • slunečníky, lehátka a plážové osuš-
ky u bazénu a na pláži • Wi-Fi připojení

Ceník: str. 273

Sherwood Club Kemer hot. komplex   
Resort & Spa 
od 21 112 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: *****
webová stránka: www.sherwoodhotels.com.tr

Naše mínění: jako jednu z letošních novinek jsme pro 
vás připravili hotel, který díky svým znamenitým služ-
bám a  elegantnímu vzhledu právem řadíme ke  kom-
plexům s  přívlastkem luxusní. Tady, na  tomto místě 
zažijete přirozenou souhru té nejvyšší kvality s půvab-
nou krásou prostředí a  váš sen o  dokonalé dovolené 
v okouzlujícím resortu se změní na skutečnost. Idylic-
ké prostředí dotváří na jedné straně majestátní pohoří 
Taurus a na druhé straně tyrkysové Středozemní moře.

 Kemer
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Poloha: areál hotelu ústí přímo na hotelové 
pláži • asi 8 km od centra města Kemer s ná-
kupními a zábavními možnostmi • cca 55 km 
od letiště v Antalyi

Ubytování: vkusně a  komfortně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností 1 až 2 přistýlek 
• klimatizace • telefon • satelitní TV • trezor 
(za poplatek) • minibar (voda zdarma) • rych-
lovarná konvice • vlastní sociální příslušen-
ství (koupelna se sprchou, resp. vanou, WC 
a fén) • balkon s posezením

Vybavení hotelu: příjemný hotel sestávající 
se ze 4 bloků a vstupní haly s recepcí • hlav-
ní restaurace • a‘la carte restaurace • 3 bary 
• venkovní bazén • bazén se skluzavkami • 
vnitřní bazén • dětský bazén • slunečníky, le-
hátka a matrace u bazénu (zdarma) • turecké 
lázně (masáže a peeling za poplatek) • sauna 
• wellness centrum • dětské hřiště • dětský 
miniklub • konferenční místnost • obchůdky 
• Wi-Fi v lobby (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: přímo na udržované hotelové píseč-
né pláži promíchané drobnými kamínky • 
plážové hotelové molo • slunečníky, lehátka, 
matrace a  plážové osušky zdarma • vodní 
sporty na pláži (za poplatek)

Sport a  zábava: fitness centrum • stolní 
tenis • tenis • basketbal • dětské hřiště • mi-
niklub • hotelové animace • diskotéka

ultra all inclusive  snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou bohatých švédských stolů včetně 
nápojů • místní alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje podávané v hotelovém areálu • 
odpolední snacky • zmrzlina • čaj, káva 
a koláčky o páté • lehké noční občerstvení 
• miniklub • hotelové animace • slunečníky, 
lehátka, matrace a plážové osušky • Wi-Fi 
internetové připojení

Ceník: str. 270

Sailor‘s Beach Club hotel

od 14 312 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: ****
webová stránka: www.sailorsbeachclub.com.

Naše mínění: komplexně vybavený hotel pár metrů 
od tyrkysového Středozemního moře v krásné zahradě 
plné zeleně vytváří ideální předpoklady pro strávení ne-
zapomenutelných prázdninových chvil. Pozadí tohoto 
místa tvoří scenérie majestátních kopců pohoří Taurus 
a ta je tak idylická, že bude ještě dlouho po návratu re-
zonovat ve vašich prázdninových představách. Příjem-
ný a  ochotný personál vám přiblíží známou tureckou 
pohostinnost, která je tak příznačná pro tuto středo-
mořskou zemi. Hotel Sailor‘s Beach Club jsme připravili 
jako jednu z letošních novinek a doporučujeme ji všem 
věkovým kategoriím středně náročné klientely.

Kemer
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Poloha: prázdninová vesnička se nachází 
nedaleko od  centra letoviska Belek • 30 km 
od letiště v Antalyi

Ubytování: příjemné 2-lůžkové pokoje 
s možností 1 přistýlky v zahradních vilkách • 
SAT TV • trezor (zdarma) • klimatizace • mini-
bar (doplňován vodou) • telefon • vlastní pří-
slušenství (koupelna se sprchou, resp. vanou, 
WC a fén) • balkon nebo terasa s posezením

Vybavení hotelu: komplex sestávající se 
z budovy s recepcí a zahradních vilek • hlavní 
restaurace • a`la carte restaurace • pool bar • 
river bar • beach bar • vnitřní bazén • několik 
venkovních bazénů • tobogany • 2 dětské ba-
zény • dětské hřiště • turecké lázně • sauna • 
masáže a peeling (za poplatek) • obchůdky • 
Wi-Fi internetové připojení

Stravování: formou all inclusive

Pláže: krásná písečná pláž s pozvolným vstu-
pem do moře cca 2 km od resortu • na pláž 

se pohodlně dostanete plavbou po malebné 
řece, která je v bezprostřední blízkosti areálu 
(svoz výletní hotelovou lodí cca každých 30 
minut) • slunečníky, lehátka a plážové osušky 
zdarma • vodní sporty (za poplatek)

Sport a zábava: tenisový kurt • fitness cent-
rum • minigolf • stolní tenis • šipky • hotelové 
animace • miniklub

ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou bohatých švédských stolů včetně ná-
pojů • lokální alkoholické a  nealkoholické 
nápoje podávané v areálu hotelu i na pláži 
• odpolední občerstvení a  snacky • lehké 
půlnoční občerstvení • turecké placky • čaj, 
káva, koláčky v  odpoledních hodinách • 
miniklub • hotelové animace • slunečníky, 
lehátka a  plážové osušky u  bazénu 
a na pláži

Ceník: str. 269

River Garden Holiday Village 
Resort & Spa hotelový komplex 
od 13 992 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: *****
webová stránka: www.rivergardenbelek.com.

Naše mínění: přichystali jsme pro vás překvapení 
v  podobě prázdninvé vesničky River Garden Holiday 
Village, která vás zaujme svým výjimečným areálem 
propleteným nádhernou zelení a  bazénovým kom-
plexem. Krásný prázdninový resort se zahradními 
vilkami a  bazény je místem, kde zažijete souhru pří-
rodního prostředí s  kvalitními službami za  velmi pří-
znivou cenu.

Belek
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Belconti Resort hotelový komplex  
De Luxe Resort & Golf
od 19 192 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: *****
webová stránka: www.belconti.com

Naše mínění: v oáze zelených piniových lesů a omam-
né vůně eukalyptů vás přivítá hotelový komplex Bel Con-
ti, který díky vysoké kvalitě poskytovaných služeb naplní 
sen každého, kdo touží nejen po dovolené plné sladkého 
nicnedělání, ale i po dovolené bohaté na sportovní a spo-
lečenské vyžití. Tento luxusní prázdninový ráj obklopený 
nádhernou exotickou zahradou se nachází v prestižním 
a klienty vyhledávaném letovisku Belek, známém zejmé-
na díky golfovým hřištím světového jména, na  kterých 
mají příležitost odzkoušet si své dovednosti nejen profe-
sionálové a pokročilí, ale i  začátečníci. Stylový hotelový 
komplex, zajímavá architektura, s elegancí zařízené ho-
telové interiéry, jakož i  samotné nově zrekonstruované 
pokoje poskytnou i náročnějším z řady našich klientů do-
statek soukromí a relaxu, a to v těsné blízkosti do široka 
se táhnoucí písečné pláže v letovisku s nádechem luxusu.

Belek

Poloha: přímo u písečné pláže • v klidné 
části vyhledávaného letoviska Belek, cca 
800 m od centra Beleku (dostupnost míst-
ními autobusy) • 30 km od mezinárodního 
letiště a centra kosmopolitního města An-
talya

Ubytování: nově zrekonstruované 2-lůž-
kový pokoje s možností 1 resp. 2 přistýlek 
(hlavní budova) • klimatizace • telefon • 
minibar (denně doplňovaný vodou, ne-
alkoholickými nápoji a  pivem) • SAT TV • 
trezor • vlastní hygienické příslušenství 
(sprcha, WC a  fén na vlasy) • balkon resp. 
terasa s posezením • Wifi internetové při-
pojení zdarma

Vybavení hotelového komplexu: areál 
tvoří hlavní budova a  vilky v  tropické za-
hradě • kolosální vstupní hala s  recepcí • 
lobby bar • hlavní restaurace s terasou • 4 
a‘la carte restaurace (italská, turecká, rybí, 
barbecue - za  poplatek) • nákupní cent-
rum • kadeřnictví (za poplatek) • bazénový 
komplex s tobogány • vnitřní bazén • dět-
ský bazén • dětské hřiště • pool bar • snack 
bar • beach bar • diskotéka a minidiskoté-
ka pro děti • minibufet pro děti • jacuzzi • 
turecké koupele • parní koupel • sauna • 
masáže (za  poplatek) • wellness centrum 
• miniklub (pro děti od 4 do 11 let) • klub 
pro teenagery (ve  věku od  12 do  16 let) 
během hlavních letních prázdnin • amfi-

GOLFOVÁ
HŘIŠTĚ

AKTIVNÍ
DOVOLENÁ
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teátr • obchod se suvenýry • Wifi připojení 
v celém areálu (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže:   rozlehlá hotelová písečná pláž 
s  pozvolným vstupem do  moře (vhodné 
pro rodiny s  dětmi) • slunečníky, lehátka, 
matrace a plážové osušky zdarma

Sport a zábava: tenisové kurty (osvětlení 
za poplatek) • fitness centrum • šipky • bas-
ketbal • vodní pólo • aquaaerobic • aerobic 
• stolní tenis • minigolf • plážový volejbal • 
vodní sporty na pláži (za poplatek) • biliard 
a stolní fotbal (za poplatek) • fotbal

ultra all inclusive snídaně, pozdní sní-
daně, obědy, večeře 

a  pozdní večeře formou švédského stolu 
včetně nápojů • místní nealkoholické, alko-
holické a vybrané importované alkoholic-
ké nápoje • odpolední snacky, zmrzlina, 
koláčky, čaj, káva, turecké placky • noční 
občerstvení • slunečníky, lehátka, matrace 
a osušky u bazénu a na pláži zdarma • Wi-
-Fi připojení v hotelovém areálu • meziná-
rodní hotelové animace

Ceník: str. 273
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Poloha: exkluzivní, nově zrekonstruovaný re-
zort nacházející se v překrásné zahradě • v leto-
visku Belek • 30 km od letiště a centra Antalye

Ubytování: elegantně zařízené 2-lůžkové po-
koje s možností 1 až 2 přistýlek • SAT TV • tre-
zor (zdarma) • centrální klimatizace • minibar • 
telefon • vlastní příslušenství (koupelna s vanou, 
resp. sprchou a WC, fén)

Vybavení hotelu: lobby s recepcí • WiFi zdar-
ma • restaurace s terasou • Lobby bar (24 hodin) 
• Swim up bar • Sunset beach bar • Vitamin bar • 
Disco bar • 5 a‘la carte restaurací (za poplatek) • 
bazénový komplex • nově vybudovaný rozsáh-
lý aquapark • dětský bazén s  vodním světem 
se spoustou vodních atrakcí • masáže a beauty 
centrum (za poplatek) • jacuzzi (za poplatek) • 
sauna • turecké lázně • tenisový kurt (osvětlení 
za poplatek) • nákupní zóna • amfiteátr • fitness • 
kadeřnictví (za poplatek) • konferenční místnost

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: široká písečná pláž s  pozvolným vstu-
pem do moře, vhodná i pro děti • slunečníky, 
lehátka, matrace a plážové osušky zdarma

Sport a  zábava: dětské hřiště a  trampolíny • 
miniklub • midiklub • počítačové hry • 3 kinosály 
• diskotéka • animace • tenisový kurt • aerobic • 
minigolf • fotbal • plážový volejbal • aquaaero-
bic • stolní tenis • biliard (za poplatek) • vodní 
sporty (za poplatek) • dětský kolotoč (poplatek)

ultra all inclusive snídaně, pozdní sní-
daně, obědy a večeře 

formou bohatých švédských stolů, včetně 
nealkoholických a  místních alkoholických 
nápojů • dětské menu • nealkoholické, místní 
alkoholické a vybrané importované alkoho-
lické nápoje • 24 hodinový all inclusive v Lob-
by • občerstvení během dne • noční občerst-
vení • animace • miniklub • slunečníky, 
lehátka, matrace a osušky u bazénu a na pláži

Ceník: str. 272

IC Santai hotelový komplex  
Family Resort & Spa
od 18 392 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: ***** 
webová stránka: www.ichotels.com.tr 

Naše mínění: i  v  této sezóně vám můžeme nabídnout 
elegancí a tureckou pohostinností dýchající resort, ve kte-
rém se snoubí pohodlí s  kvalitou a  profesionální servis 
s přátelskou atmosférou. Přímo u písečné hotelové pláže, 
v nádherné zahradě plné palem a květin, se tento resort 
stává ideálním cílem všech věkových kategorií, zejména 
rodin s  dětmi. Poloha tohoto hotelu v  prestižním leto-
visku Belek, známém luxusními hotely, golfovými hřišti 
s mezinárodní reputací, hodně napoví o vysoké kvalitě 
tohoto hotelového komplexu.

Belek

PŘÍMO
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Poloha: pohádkový areál hotelu ústí přímo 
na soukromé písečné pláži • asi 2 km od cen-
tra Beleku • cca 35 km od mezinárodního le-
tiště v Antalyi

Ubytování: luxusní 2-lůžkové pokoje s mož-
ností 1 nebo 2 přistýlek • satelitní TV • trezor 
(zdarma) • klimatizace • minibar (nealkoho-
lické nápoje a  pivo doplňováno denně) • 
telefon • Wi-Fi připojení • vlastní příslušenství 
(koupelna s vanou, resp. sprchovým koutem, 
WC a fén) • balkon s posezením

Vybavení hotelu: honosná vstupní hala 
s recepcí • Wi-Fi připojení v lobby (zdarma) • 
hlavní restaurace • 5 barů • 4 a‘la carte restau-
race • venkovní bazénový komplex • aqua-
park • dětský bazén • vnitřní bazén • turecké 
lázně (masáže a peeling za poplatek) • jacuzzi 
• sauna • obchůdky • amfiteátr • konferenční 
místnosti

Stravování: formou all inclusive

Pláže: široká hotelová písečná pláž s pozvol-
ným vstupem do moře • plážové molo • slu-
nečníky, lehátka, matrace a  plážové osušky 
(zdarma) • vodní sporty (za poplatek)

Sport a  zábava: dětské hřiště • miniklub • 
hotelové animace • tenisové kurty • fitness 
centrum • aerobic • plážový volejbal • basket-
bal • stolní tenis • biliard (za poplatek)

ultra all inclusive snídaně, pozdní sní-
daně, obědy a večeře 

formou bohatých švédských stolů včetně 
nápojů • lokální a některé importované al-
koholické a nealkoholické nápoje • bohaté 
snacky a občerstvení během dne • půlnoč-
ní občerstvení • zmrzlina • čaj, káva a koláč-
ky v odpoledních hodinách • minibar v po-
koji • hotelové animace • miniklub • 
slunečníky, lehátka, matrace a  plážové 
osušky u bazénu i na pláži • Wi-Fi připojení

Ceník: str. 273

Spice Resort hotelový komplex  
Hotel & Spa
od 21 112 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: *****
webová stránka: www.spice.com.tr

Naše mínění: z  naší exotické kuchyně letních poby-
tů jsme pro vás vybrali tuto dokonalou prázdninovou 
lahůdku v  podobě luxusního resortu rozprostírajícího 
se na  krásné pláži nedaleko světoznámého střediska 
Belek. Už na první pohled vás okouzlí svou pompézní 
architekturou v typickém orientálním stylu a vy se zde 
budete cítit jako v pohádce. Celý hotel je kromě exklu-
zivního ubytování charakteristický vysoce kvalitními 
službami světové úrovně a mimořádnou různorodostí 
areálu a volnočasových aktivit. 

Belek

PRO
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Poloha: luxusní nově vybudovaný hotelový 
resort v  areálu hotelového komplexu Club 
Calimera Serra Palace • hotelový areál končí 
přímo na  břehu tyrkysového moře s  vlastní 
pláží • v klidnějším letovisku Kızılot • asi 19 km 
od  historického města Side s  množstvím 
nákupních a  zábavních možností (snadno 
dostupné místní kyvadlovou dopravou, tzv. 
dolmuši • cca 60 km od letiště v Antalyi

Ubytování: luxusní dvoulůžkové pokoje 
s možností 1 až 2 přistýlek • prostorné rodinné 
pokoje (na vyžádání) • klimatizace • telefon • 
minibar • SAT TV • trezor • vlastní hygienické 
příslušenství (sprcha, resp. vana, WC a  fén 
na vlasy) • balkon, resp.terasa s posezením

Vybavení hotelového komplexu: repre-
zentativní vstupní hala s  recepcí • hlavní re-
staurace • 3 a‘la carte restaurace • 7 barů • 4 
venkovní bazény • aquapark • relaxační bazén 
• dětský bazén s vodním světem • vnitřní ba-
zén • turecké lázně a sauna zdarma • masáže 
(za  poplatek) • Wi-Fi internetové připojení 
v lobby, u bazénu a u pláže • obchodní zóna

Stravování: formou all inclusive

Pláže: dlouhá a široká hotelová písečná pláž 
při vstupu s příměsí drobných kamínků • slu-
nečníky, lehátka, matrace a  plážové osušky 
zdarma • all inclusive služby i na pláži v plá-
žovém baru

LTI Serra Resort hotelový komplex

od 16 493 Kč / 8 dní

oficiální hodnocení: *****
webová stránka: www.serraresort.com 

Naše mínění: v  areálu jednoho z  nejoblíbeněj-
ších hotelových komplexů, Club Calimera Serra 
Palace, vyrostl mimořádně noblesní a  luxusní 
pětihvězdičkový hotel LTI Serra Resort.  Tento 
nově postavený exkluzivní resort je předurčen 
stát se pohádkovým místem i pro ty nejnáročnější 
klienty.  Tady, v  přenádherném prostředí najdete 
úplně všechno, co od  dokonalé dovolené očeká-
váte, a  sice velkolepý areál plný různých bazénů 
a krásných palem, které vás dovedou až k břehům 
průzračného Středozemního moře.  Během dne 
vás čeká množství atrakcí či sportovních aktivit 
a bohatý animační program. Speciality šéfkucha-
řů udělají z každého vašeho dne přímo kulinářský 
zážitek a  vysokou úroveň poskytovaných služeb 
vám dá pocítit i  sofistikovaný personál, který je 
vyhlášený svou pohostinností.  Zaručujeme vám, 
že na  unikátnost tohoto jedinečného komplexu 
nikdy nezapomenete.

Side

PŘÍMO
NA PLÁŽI
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Sport a zábava: tenisové kurty • stolní tenis 
• plážový volejbal • fotbalové hřiště • minigolf 
• aerobik • fitness centrum • biliard (za popla-
tek) • vodní sporty (za  poplatek) • miniklub 
(pro děti ve věku 4 - 12 let) • dětské hřiště

ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou bohatých a chutných švédských stolů 
včetně nápojů • místní alkoholické a neal-
koholické nápoje podávané v  hotelu 
i na pláži • zmrzlina • pestré odpolední sna-
cky a  občerstvení • turecké placky • čaj, 
káva a  koláčky v  odpoledních hodinách • 
podávání lehkého nočního občerstvení • 
minibar v pokoji (voda, pivo a nealkoholic-

ké nápoje) • slunečníky, lehátka, matrace 
a plážové osušky u bazénu i na pláži • mezi-
národní hotelové animace pro děti i  do-
spělé v  českém nebo slovenském jazyce • 
dětský miniklub (pro děti ve věku 4 do 12 
let) • Wi-Fi internetové připojení v  lobby, 
u bazénu a u pláže

SUN & FUN klub v letní sezóně 2017 si 
vám opět dovoluje-

me na  zpestření vašich prázdninových 
dnů, zejména během letních prázdnin, na-
bídnout hotelové animace ve slovenském 
nebo českém jazyce pro děti i dospělé

Ceník: str. 272

Side

OBLÍBENÝ
HOTEL

RODINNÁ
DOVOLENÁ

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
tiptravel.cz/video

videoprezentace



201200 TURECKO

Alba Royal hotelový komplex  
Relax & Spa
od 17 693 Kč / 8 dní

oficiální hodnocení: *****
webová stránka: www.albahotels.com.tr

Naše mínění: představte si vynikající služby, fan-
tastickou kuchyni, luxusní ubytování a  prostředí 
s  kulisou Středozemního moře šumícího na  nád-
herné písečné pláži, jejíž zlatavé odlesky nabádají 
k  dlouhým procházkám při západu slunce. Toto 
vše je zázemím špičkového hotelového komplexu 
Alba Royal, který je určen pro náročnější dospělou 
klientelu. Tento neobyčejný prázdninový ráj pro 
dospělé charakterizuje dokonalý komfort, služby 
na  vysoké úrovni, profesionalita personálu a  široká 
nabídka ultra all inclusive programu. Klid, harmonie 
a  relax vládnoucí v  nádherném prostředí podtrhu-
jí eleganci a  celkovou relaxační atmosféru hotelu. 
Mimořádně oblíbený resort - Alba Royal je zárukou 
spokojenosti a prožití vzácných prázdninových chvil 
v nádherném Turecku.

Side

Poloha: exkluzivní areál pětihvězdičkové-
ho hotelového komplexu vedoucí přímo 
na širokou písečnou pláž • v centru vyhle-
dávané turistické oblasti Colakli • historické 
město Side s nákupními a zábavními mož-
nostmi je vzdáleno pouhých 10 km (snad-
no dostupné místní kyvadlovou dopravou, 
tzv. dolmuši) • cca 50 km od mezinárodního 
letiště v Antalyi 

Ubytování: vkusně zařízené 2-lůžkové po-
koje s možností 1 přistýlky • satelitní LCD TV 
• trezor • klimatizace • minibar (denně dopl-
ňován nealkoholickými nápoji) • rychlovar-
ná konvice (čaj a káva k dispozici) • telefon 
• vlastní hygienické příslušenství (koupelna 

se sprchou nebo vanou , WC a fén na vlasy 
• balkon s posezením 

Vybavení hotelového komplexu: vel-
kolepá a  elegantně zařízená vstupní hala 
s  recepcí • 2 hlavní restaurace s  terasami • 
3 a‘la carte restaurace • lobby bar s 24 ho-
dinovým all inclusive servisem • 5 barů • 
2 kavárny • vnější bazénový komplex (slu-
nečníky, lehátka a plážové osušky zdarma) 
• vnitřní bazén • beauty centrum a  kadeř-
nictví (za poplatek) • sauna • turecké lázně 
(masáže a peeling za poplatek) • menší ná-
kupní zóna • amfiteátr • diskotéka • fitness 
centrum • Wi-Fi internetové připojení na re-
cepci a v lobby (zdarma) 

POUZE PRO
DOSPĚLÉ

OBLÍBENÝ
HOTEL
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Stravování: formou all inclusive

Pláže: nádherná široká a  dlouhá hotelová 
pláž s  jemným pískem a  pozvolným vstu-
pem do  moře • slunečníky, lehátka a  plá-
žové osušky zdarma • all inclusive služby 
i na pláži • hotelová pláž je oceněna Mod-
rou vlajkou za čistotu pláže i moře 

Sport a zábava: fitness centrum • plážový 
volejbal • stolní tenis • vodní gymnastika • 
mezinárodní hotelové animace • živá hud-
ba • herna • biliard (za poplatek) • bowling 
(za  poplatek) • široká nabídka motorových 
a  bezmotorových vodních sportů na  pláži 
(za poplatek) 

ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou bohatých a chutných švédských stolů 
včetně nealkoholických a místních alkoho-
lických nápojů • nealkoholické, místní alko-
holické a vybrané importované alkoholické 
nápoje podávané v areálu hotelu i na pláži • 
bohatá nabídka občerstvení během celého 
dne • čaj, káva , koláče, palačinky • zmrzlina • 
turecké placky • lehčí půlnoční občerstvení • 
minibar (denně doplňován) • mezinárodní 
hotelové animace • slunečníky, lehátka 
a plážové osušky u bazénu i na pláži • Wi-Fi 
internetové připojení

Ceník: str. 272
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Poloha: kvalitní hotelový komplex pří-
mo na  písečné pláži • ve  středisku Colak-
li • 50 km od  letiště v  Antalyi • cca 10 km 
od města Side s antickými památkami 

Ubytování: vkusně zařízené 2-lůžkové po-
koje s  možností 1 přistýlky • prostorné ro-
dinné pokoje až pro 4 osoby • satelitní TV 
• trezor • klimatizace • minibar (doplňován 
denně) • rychlovarná konvice • Wi-Fi připo-
jení • telefon • vlastní hygienické příslušen-
ství (sprcha, resp. vana a  WC, fén) • balkon 
s posezením

Vybavení hotelu: moderní hotelová hala 
s recepcí • hlavní hotelová restaurace • 2 a‘la 
carte restaurace • 5 barů • bazén s tobogá-
ny • dětský bazén • vnitřní bazén • masáže 
a  beauty centrum (za  poplatek) • turecké 
lázně • amfiteátr • fitness centrum • Wi-Fi 
v lobby a na recepci zdarma 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: nádherná široká hotelová pláž 
s  jemným pískem a  s  pozvolným vstupem 
do  moře vhodná pro rodiny s  dětmi • slu-
nečníky, lehátka, matrace a plážové osušky 
zdarma • vodní sporty a atrakce (za popla-
tek)

Sport a  zábava: dětské hřiště • miniklub • 
diskotéka • živá hudba • tenisový kurt • stolní 
tenis • fitness • minifotbal • plážový volejbal • 
vodní gymnastika • biliard (za poplatek) 

ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a  večeře for-

mou švédských stolů včetně nápojů • neal-
koholické a místní alkoholické nápoje během 
celého dne • snacky • noční občerstvení • 24 
hodinový all inclusive v lobby baru • meziná-
rodní hotelové animace • dětský miniklub • 
slunečníky, lehátka, matrace a osušky u ba-
zénu a na pláži • Wi-Fi připojení v lobby 

Ceník: str. 271

Alba Queen hotelový komplex  
Resort & Spa
od 15 743 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: *****
webová stránka: www.albahotels.com.tr

Naše mínění: dokonalé trio hotelového komple-
xu Alba Hotels dotváří resort Alba Queen. Výborná 
volba pro rodiny s dětmi, příznivce sportu a milov-
níky dlouhých písečných pláží. V  hotelovém areálu 
plném exotické zeleně se nachází impozantní bazén 
s  tobogány. O zábavu velkých i malých se postarají 
hoteloví animátoři, kteří vám zpříjemní vaše prázd-
ninové dny. Díky vysoké kvalitě služeb a  nádherné 
písečné pláže s křišťálově čistým mořem se budete 
cítit jako v prázdninovém ráji. 

Side
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Poloha: hotelový areál rozprostírající se pří-
mo na nádherné písečné pláži • v těsné blíz-
kosti letoviska Avsallar s  možností nákupů • 
23 km od  centra Alanye proslulé nákupními 
uličkami, vyhlášenou zábavou ve  zdejších 
barech a diskotékách • 95 km od letiště v An-
talyi

Ubytování: komfortně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 nebo 2 přistýlek • SAT TV 
• trezor (za poplatek) • klimatizace • minibar 
• telefon • vlastní příslušenství (sprcha, resp. 
vana, WC a fén na vlasy • balkon s posezením 

Vybavení hotelu: příjemná hotelová hala 
s  recepcí • WiFi na  recepci (zdarma), na po-
koji (za  poplatek) • hlavní venkovní hotelo-
vá restaurace • vnitřní hotelová restaurace • 
lobby bar • snack bar • a‘la carte restaurace 
• venkovní bazén • vnitřní bazén • dětský ba-
zén • masáže (za poplatek) • jacuzzi • sauna 
• turecké lázně • kadeřnictví • obchůdky se 
suvenýry a kůží.

Stravování: formou all inclusive

Pláže: přímo na  nádherné hotelové pláži 
s  jemným zlatavým pískem a  pozvolným 
vstupem do moře • slunečníky, lehátka a plá-
žové osušky zdarma

Sport a  zábava: dětské hřiště • miniklub • 
tenisový kurt • fitness centrum • plážový vo-
lejbal • stolní tenis • biliard

ultra all inclusive  snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou švédských stolů včetně nealkoholic-
kých a  místních alkoholických nápojů • 
podávání lehkého občerstvení ve vyhraze-
ných hodinách (hranolky, pizza, turecké 
placky) • čaj a  káva o  páté • lehké večerní 
občerstvení • mezinárodní hotelové ani-
mace • slunečníky, lehátka a osušky na plá-
ži a u bazénu

Ceník: str. 271

Aska Just in Beach hotel

od 15 432 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: *****
webová stránka: www.askahotels.com 

Naše mínění: vynikající služby, bezprostřední blíz-
kost nádherné písečné pláže, osvěžující závan moře 
a fantastické kulinářské zážitky - s tím vším můžete 
počítat v  případě, že strávíte letošní prázdninové 
chvíle v  hotelu Aska Just in Beach. Právě na  tomto 
místě můžete poznat jemnost zdejšího zlatavého 
písku, za  který byla pláž právem oceněna Modrou 
vlajkou pro svou jedinečnost a  čistotu. Hotel je 
předurčen poskytnout své služby i náročnějším kli-
entům, kteří očekávají od  své dovolené nejen ide-
ální polohu, ale také nadstandardně poskytované 
služby, kvalitní ubytování a klidnou atmosféru.

Alanya
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HOTEL

tiptravel.cz/video

videoprezentace
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Poloha: prázdninovou atmosférou dý-
chající pětihvězdičkový hotelový resort 
v  těsné blízkosti Středozemního moře 
s  krásnou hotelovou pláží a  s  komplet-
ním plážovým servisem • areál hotelu je 
situován jen 150 m od písečné pláže s po-
zvolným vstupem do  moře • cca 50 km 
od mezinárodního letiště v Antalyi • pouze 
1,5 km od centra městečka Side známého 
svými typickými obchůdky, restauracemi, 
bary a historickými památkami z dob An-
tiky (snadno dostupné pěšky nebo místní 
kyvadlovou dopravou, tzv. dolmuši)

Ubytování: vkusně a  elegantně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností 1 nebo 2 při-
stýlek • satelitní TV • trezor (za  poplatek) 
• centrální klimatizace • minibar (denně 
doplňován vodou) • telefon • vlastní hygie-
nické zařízení (koupelna s vanou, respekti-
ve sprchovým koutem, WC a fén) • balkon 
s posezením

Vybavení hotelového komplexu: vel-
kolepá vstupní hala s  recepcí a  poseze-
ním v  lobby • hlavní hotelová restaurace 
i  s  venkovní terasou a  pěkným výhledem 
do  hotelového komplexu • 2 a‘la carte 
restaurace (turecká a  italská, nutná rezer-
vace předem prostřednictvím hotelové 
recepce) • snack bar • pool bar • beach bar 
• bistro bar • disco bar • možnost Wi-Fi in-
ternetového připojení v prostorách recep-
ce zdarma • bazénový komplex se dvěma 
tobogány • venkovní bazén • vnitřní bazén 
• dětský bazén • dětský miniklub (pro děti 
ve věku 4 - 12 let) • dětské hřiště  • 2 kon-
ferenční místnosti • turecké lázně a sauna 
(zdarma) • masáže a služby wellness centra 
(za poplatek) • internetová kavárna (za po-
platek) • obchůdky se suvenýry, klenot-
nictví a  minimarket • kadeřnictví a  salon 
krásy (za  poplatek) • lékař • fotograf • čis-
tírna a půjčovna aut (za poplatek) • hlídání 
dětí (za poplatek)

Side Prenses hotelový komplex  
Resort & Spa
od 15 192 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: *****
webová stránka: www.sideprenses.com.tr 

Naše mínění: rádi bychom vás upozornili na  naši 
výjimečnou nabídku - hotelový komplex Side Prenses 
Resort Hotel & Spa. Díky své jedinečné poloze nabízí 
svým návštěvníkům překrásný výhled na  panorama 
starobylého městečka Side. Pokud rádi vychutnáváte 
svůj šálek kávy při východu, či západu slunce a kochá-
te se při tom krásami okolí, tak jste zaručeně na tom 
správném místě.  Hotel je svými vysoce kvalitními all 
inclusive službami připraven plnit prázdninové očeká-
vání i náročnější klientely. 

Side

OBLÍBENÝ
HOTEL

ATRAKTIVNÍ
OKOLÍ
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Stravování: formou all inclusive

Pláže: nádherná pečlivě udržovaná, ši-
roká písečná pláž s  pozvolným vstupem 
do  moře (vhodná pro rodiny s  dětmi) • 
pláž je od  hotelového areálu vzdálena 
pouze 150 m • lehátka, slunečníky, matrace 
a plážové osušky zdarma (výměna osušek 
za poplatek) • all inclusive služby i v plážo-
vém baru • pestrá nabídka vodních sportů 
na pláži (za poplatek)

Sport a zábava: dětský miniklub (pro děti 
ve  věku 4 až 12 let) • diskotéka • meziná-
rodní hotelové animace pro děti i dospělé 
během dne • večerní programy představe-
ní • minidisko pro děti • fitness centrum • 
aerobic • hrací místnost (billiard a počíta-
čové hry za poplatek) • šipky • stolní tenis 
• živá hudba • pestrá nabídka motorových 
a bezmotorových vodních sportů na pláži 
(za poplatek)

ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou bohatých a chutných švédských stolů 
včetně nápojů v hlavní restauraci, možnost 
výběru z jídel mezinárodní i typicky turec-
ké kuchyně • dětské menu v hlavní hotelo-
vé restauraci • místní alkoholické a nealko-
holické nápoje během celého dne  • 
podávání lehkého občerstvení a  snacků 
ve vybraných hodin v areálu • turecké plac-
ky • čaj, káva, koláčky a sladké pečivo serví-
rované v místní cukrárně • podávání lehké-
ho půlnočního občerstvení • minibar 
v  pokoji • mezinárodní hotelové animace 
pro děti i  dospělé  • dětský miniklub (pro 
děti ve věku 4 až 12 let) • slunečníky, lehát-
ka, matrace a  plážové osušky u  bazénu 
a  na  pláži • Wi-Fi internetové připojení 
v lobby 

Ceník: str. 271

RODINNÁ
DOVOLENÁ

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
tiptravel.cz/video

videoprezentace
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Justiniano Park Conti hot. komplex

od 13 868 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: ***** 
webová stránka: www.justinianohotels.com 

Naše mínění: okouzlující pětihvězdičkový hotelo-
vý komplex s  vysokým standardem poskytovaných 
služeb vám garantuje prožití nezapomenutelné do-
volené. V  objetí zelených palem a  exotických kvě-
tů, v  překrásné hotelové zahradě a  v  bezprostřední 
blízkosti tyrkysového moře a krásné hotelové pláže, 
poskytne hotelový komplex Justiniano Park Conti 
patřící do prestižní sítě „ Justiniano Hotels „ neuvěři-
telně velký prostor pro odpočinek i zábavu. Přátelská 
atmosféra, profesionální služby či servis ubytovacích 
i stravovacích služeb na kvalitní úrovni uspokojí i ná-
ročnější klienty. Příjemně se tu budou cítit jak rodiny 
s dětmi, kterým areál nabízí volnost pohybu na bez-
starostné dovádění v  bazénech s  tobogány a  sklu-
zavkami, tak i dvojice, kterým bude dopřáno relaxo-
vat ať už u  bazénů nebo přímo na  pláži. Vyhlášená 
kuchyně, nespočet zábavy, nádherný areál, pestrý 
zábavní program přes den i  večerní show přispívají 
k perfektní dovolené. 

Alanya

Poloha: krásný hotelový komplex, oáza po-
hody a relaxu přímo u rozlehlé písečné plá-
že obzvlášť vhodné na  dětské radovánky • 
v  klidné části střediska Okurcalar • přibližně 
35 km od  centra letoviska Alanya • 25 km 
od  letoviska Manavgat (snadno dostupné 
místní dopravou, tzv. dolmuši) •  cca 90 km 
vzdálené od mezinárodního letiště v Antalyi

Ubytování: elegantní 2-lůžkové pokoje 
s  možností 1, nebo 2 přistýlek • prostorné 
rodinné propojené pokoje určené pro 4 
osoby (ložnice se 2 lůžky a  místnost s  2 
přistýlkami - na  vyžádání) • klimatizace • 
minibar • satelitní TV • vlastní hygienické 
příslušenství (sprcha, resp. vana, WC a  fén 

na vlasy) • telefon • trezor (za vratný depozit) 
• balkon (terasa s posezením) 

Vybavení hotelového komplexu: hote-
lová budova, hotelové vilky • vstupní ho-
telová hala s  recepcí a  posezením • hlavní 
restaurace s terasou • 4 a‘ la carte restaurace 
(turecká, rybí, italská, čínská) • 4 bary (Beach 
Waffle bar, Rose bar, Tulipe bar, Disco bar) • 
dva venkovní bazény (jeden s  tobogány) • 
dětský bazén • vnitřní bazén • turecké láz-
ně (masáže za poplatek) • dětský miniklub • 
dětské hřiště • obchůdky • Wi-Fi na recepci 
a lobby (zdarma), na pokoji (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive 

PŘÍMO
NA PLÁŽI
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Pláže: písečná hotelová pláž s drobnými ka-
mínky při vstupu do moře • plážové molo • 
pozvolný vstup do moře • slunečníky, lehátka 
a matrace zdarma • plážové osušky (za vratný 
depozit) 

Sport a  zábava: tenisový kurt (osvětlení 
za  poplatek) • stolní tenis • plážový volejbal 
• mini fotbal • fotbalové hřiště • disco • fitness 
centrum • šipky • aerobic • biliard (za popla-
tek) • plážový fotbal

ultra all inclusive snídaně, pozdní sní-
daně, obědy a večeře 

formou pestrých švédských stolů včetně 
nealkoholických a  místních alkoholických 

nápojů, podávané v celém hotelovém are-
álu i na pláži během celého dne, servírova-
né jsou jídla turecké i mezinárodní kuchy-
ně • podávání lehkého občerstvení během 
vybraných hodin (turecké placky, ham-
burgery, pizza, těstoviny, hranolky) • čaj, 
káva, koláčky a sladké pečivo o páté • půl-
noční snack • mezinárodní hotelové ani-
mace pro děti i  dospělé během celého 
dne • večerní animace pro děti i dospělé • 
minidiskotéka • dětský miniklub • sluneční-
ky, lehátka, matrace a plážové osušky u ba-
zénu i na pláži 

Ceník: str. 270

AKTIVNÍ
DOVOLENÁ

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
tiptravel.cz/video

videoprezentace
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Justiniano Club hot. komplex

od 13 992 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: ****
webová stránka: www.justinianohotels.com

Naše mínění: přímo u  mořského břehu vyrostl 4* 
hotelový komplex Justiniano Club, který vás přiví-
tá v  objetí fascinující zahrady plné květin a  stromů. 
Nelze přesně vymezit pro koho je tento výborně vy-
bavený hotel především určen, protože příjemně se 
zde budou cítit i rodiny s dětmi, kterým venkovní pro-
story obklopené tropickou zahradou nabízejí nejen 
volnost pohybu po trávnících, ale také dětská hřiště 
a bazén s tobogány. Pro dobrou zábavu hotel nabízí 
denní i večerní animace.

Alanya

Poloha: přímo u  dlouhé a  široké písečné 
pláže • v  klidnější části střediska Okurcalar • 
30 km od Alanye • cca 90 km od letiště v An-
talyi

Ubytování: vkusně a moderně zrekonstruo-
vané 2-lůžkové pokoje s možností 1 až 2 při-
stýlek v zahradních vilkách nebo v nově vy-
budovaném bloku Jasmín • rodinné pokoje 
(na vyžádání) • klimatizace • telefon • SAT TV • 
trezor (zdarma) • minibar (naplňován 1x týd-
ně) • vlastní příslušenství (koupelna - sprcha, 
resp. vana, WC a fén) • balkon s posezením

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s  recepcí • hlavní restaurace • a  la car-
te restaurace • 4 bary • 2 venkovní bazény 
• tobogány • vnitřní bazén • dětský bazén 
• slunečníky, lehátka a  matrace u  bazénu 
(zdarma) • turecké lázně (masáže a  peeling 
za poplatek) • kadeřnictví • minimarket • dět-
ské hřiště • dětský miniklub • Wi-Fi v  lobby 
(zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: krásná písečná pláž, při vstupu promí-
chaná kamínky • slunečníky, lehátka, matrace 
a plážové osušky zdarma • ultra all inclusive 
servis i na pláži

Sport a zábava: plážový volejbal • stolní te-
nis • šipky • fitness centrum • dětské hřiště • 
dětský miniklub • hotelové animace • vodní 
sporty na pláži (za poplatek)

 ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou bohatých švédských stolů včetně ná-
pojů • místní alko - a nealkoholické nápoje 
v hotelovém areálu • lehké odpolední ob-
čerstvení • čaj, káva a koláčky o páté • lehké 
noční občerstvení • dětský miniklub • slu-
nečníky, lehátka, matrace a plážové osušky 
• Wi-Fi v lobby • hotelové animace

Ceník: str. 269

ATRAKTIVNÍ
OKOLÍ
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Justiniano De Luxe Resort 
hotelový komplex

od 14 792 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: *****
webová stránka: www.justinianohotels.com

Naše mínění: krásná pláž přecházející do průzračného 
moře a nádherná zahrada plná voňavých květin a stro-
mů tvoří kulisu zcela nového resortu Justiniano DeLuxe 
a my jsme hrdí, že vám ho můžeme nabídnout jako jed-
nu z našich novinek. Moderní architektura, výborné služ-
by a komplexní areál jsou hlavními devizami, které toto 
skvělé prázdninové místo nabízí. Atraktivní hotel ocení 
nejen nadšenci plážové dovolené, ale i  aktivní turisté, 
pro které je připraven areál plný různorodých aktivit. 
Kromě toho je mimořádně vhodný i pro rodiny s dětmi.

Poloha: přímo u  písečné pláže • 30 km 
od rušného letoviska Alanya • v klidnější části 
střediska Okurcalar • cca 90 km od  meziná-
rodního letiště v Antalyi

Ubytování: pohodlně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky • rodinné po-
koje (na vyžádání) • klimatizace • satelitní TV • 
telefon • trezor • vlastní sociální příslušenství 
(koupelna se sprchou, WC, fén) • balkon s po-
sezením

Vybavení hotelu: reprezentativní vstupní 
hala s recepcí • hlavní restaurace • a  la carte 
restaurace • 4 bary • venkovní bazén • tobo-
gány • dětský bazén • turecké lázně (masáže 
a peeling za poplatek) • sauna • kadeřnictví • 
minimarket a obchůdky • dětské hřiště • dět-
ský miniklub • Wi-Fi v lobby (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: areál hotelu ústí přímo u  krásné pí-
sečné pláže při vstupu promíchané drob-

nými kamínky • slunečníky, lehátka, matrace 
a plážové osušky zdarma • ultra all inclusive 
servis i na pláži Sport a zábava: plážový vo-
lejbal • stolní tenis • šipky • aerobik • fitness 
centrum • dětské hřiště • dětský miniklub • 
hotelové animace • nabídka vodních sportů 
na pláži (za poplatek)

 ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou švédských stolů včetně nápojů • míst-
ní alkoholické a  nealkoholické nápoje 
podávané v hotelovém areálu • lehké od-
polední občerstvení • čaj, káva a  koláčky 
o  páté • lehké noční občerstvení • dětský 
miniklub • slunečníky, lehátka, matrace 
a plážové osušky • Wi-Fi internetové připo-
jení v  lobby • mezinárodní hotelové ani-
mace

Ceník: str. 270

Alanya

NOVINKA
V NABÍDCE
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Katya hotel

od 12 668 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: *****
webová stránka: www.katyahotel.com

Naše mínění: kombinace kompletně zrekonstruovaného 
hotelu a  blízkost jednoho z  nejúžasnějších měst turecké 
riviéry, pulzující Alanye, nás přesvědčily o tom, abychom 
vám v  letošní letní sezóně opět nabídli městský hotel 
Katya, který je situován na pobřeží Středozemního moře 
a nabízí mimořádně stylové ubytování spolu s maximálně 
spolehlivým standardem poskytovaných služeb.  Blízkost 
nákupních a zábavních možností láká k poznávání turecké 
kultury a mentality, například i při sjednávání cen. A po-
kud zatoužíte po výletu do okolí, nezapomeňte se zasta-
vit na nádherné sluncem zalité Kleopatřiny pláže, která je 
od hotelu vzdálena pouze necelých 5 km.

Alanya

Poloha: oblíbený hotel je od  pláže oddělen 
pouze místní komunikací (s pláží propojen po-
hodlným podchodem) • ve středisku Oba • pou-
ze 3 km od centra Alanye • cca 125 km od letiště

Ubytování: moderně zařízené 2-lůžkové poko-
je s možností 1 nebo 2 přistýlek • klimatizace • 
telefon • minibar • rychlovarná konvice • satelitní 
TV • trezor (za poplatek) • Wi-Fi (zdarma) • vlastní 
hygienické zařízení (koupelna se sprchou, resp. 
vanou, WC a fénem na vlasy) • balkon

Vybavení hotelového komplexu: lobby s re-
cepcí • hlavní restaurace s terasou • 2 a‘la carte 
restaurace • lobby bar • bar u bazénu • plážový 
bar (pouze vybrané nealko nápoje) • 2 venkovní 
bazény, 1 se skluzavkami (lehátka a slunečníky 
zdarma) • dětský bazén • vnitřní bazén • turecké 
lázně (masáže a peeling za poplatek) • sauna • 
salón krásy (za  poplatek) • miniklub • dětské 
hřiště • konferenční místnost • Wi-Fi na pokoji, 
v lobby a v restauraci (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: písečná pláž při vstupu do moře promí-
chaná drobnými kamínky (pláž je s areálem ho-
telu spojena pohodlným podchodem) • sluneč-
níky, lehátka a plážové osušky zdarma • matrace 
na lehátka (za poplatek)

Sport a zábava: stolní tenis • plážový volejbal 
• fitness • šipky • lukostřelba • boccia • biliard 
(za  poplatek) • miniklub • animace • nabídka 
vodních sportů na pláži (za poplatek)

ultra all inclusive snídaně, pozdní snídaně, 
obědy a  večeře formou 

bohatých švédských stolů včetně nápojů • 
místní alkoholické a  nealkoholické nápoje 
podávané v areálu • občerstvení a snacky bě-
hem dne • turecké placky • zmrzlina • čaj, káva 
a koláčky o páté • lehké noční občerstvení • 
animace • miniklub • slunečníky, lehátka 
a plážové osušky u bazénu i na pláži • Wi-Fi

Ceník: str. 269
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Club Alantur hotelový komplex  
Beach Resort & Spa
od 15 112 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: *****
webová stránka: www.alantur.com.tr

Naše mínění: atraktivní spojení východní extravagance 
a západní inovace vsazené do nádherné, přímo pohádko-
vé zahrady plné zeleně končící přímo na sluncem zalité 
Keykubatově pláži - takový je hotelový resort Club Alan-
tur, patřící do řady 5 hvězdičkových hotelů turecké rivié-
ry, který s hrdostí představujeme jako novinku na našem 
trhu. Servis nejvyšší kvality v kombinaci s profesionálním 
personálem jsou na  tomto jedinečném místě samozřej-
mostí a vy si tak můžete plnými doušky vychutnávat ne-
konečný komfort a tak věhlasnou tureckou pohostinnost.

Poloha: hotel s krásnou zahradou končí pří-
mo na široké písečné Keykubatovu pláži • pou-
ze 5 km od centra Alanye • 125 km od letiště

Ubytování: moderní 2-lůžkové pokoje 
s možností 1 až 2 přistýlek (v případě obsa-
zení obou přistýlek dětmi - pokoj s patrovou 
postelí) • klimatizace • telefon • SAT TV • trezor 
(za poplatek) • minibar • rychlovarná konvice • 
Wi-Fi • vlastní sociální příslušenství (koupelna 
se sprchou, resp. vanou, WC a  fén) • balkon 
s posezením

Vybavení hotelu: majestátní prázdninový 
komplex vsazený do  zahrady plné zeleně • 
vstupní hala s  recepcí • hlavní restaurace • 2 
a‘la carte restaurace (1x za  pobyt zdarma) • 
4 bary • 2 venkovní bazény • bazén se sklu-
zavkami • vnitřní bazén • dětský bazén • slu-
nečníky, lehátka a matrace u bazénu (zdarma) 
• turecké lázně (masáže a peeling za poplatek) 
• sauna • dětské hřiště • miniklub • konferenční 
místnost • Wi-Fi připojení v lobby (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: přímo na 500 m dlouhé písečné Keyku-
batově pláži s pozvolným vstupem do moře • 
slunečníky, lehátka, matrace a plážové osušky 
zdarma • vodní sporty (za poplatek)

Sport a zábava: fitness centrum • 3 tenisové 
kurty • stolní tenis • plážový volejbal • basket-
bal • šipky • aerobik • dětské hřiště • miniklub • 
hotelové animace • diskotéka

ultra all inclusive  snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a  večeře for-

mou bohatých švédských stolů včetně ná-
pojů ∙ místní alkoholické a  nealkoholické 
nápoje podávané v  hotelovém areálu 
i na pláži ∙ odpolední občerstvení a snacky ∙ 
turecké placky ∙ čaj, káva a koláčky o páté ∙ 
lehkéí noční občerstvení ∙ miniklub ∙ sluneč-
níky, lehátka, matrace a plážové osušky u ba-
zénu a na pláži ∙ hotelové animace ∙ Wi-Fi

Ceník: str. 270
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213212 TURECKO

Melissa Kleopatra Beach hotel

od 12 232 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: ***
webová stránka: www.melissa-hotel.net

Naše mínění: městský hotel Melissa Kleopatra Be-
ach s  přátelskou atmosférou a  jedinečnou polohou 
v těsné blízkosti světoznámé Kleopatřiny pláže patří 
mezi velmi oblíbené hotely střediska Alanya. Pravou 
tureckou atmosféru zažijete při večerních procház-
kách uličkami města s  typickým bazarem, kde vás 
místní obchodníci naučí kouzlu smlouvání cen. Hotel 
střední kategorie doporučujeme všem, kteří chtějí 
být v blízkosti centra zábavy a chvíle odpočinku touží 
trávit na jedné z nejkrásnějších písečných pláží Turec-
ké riviéry.

Alanya

Poloha: hotel je od překrásné Kleopatřiny 
pláže oddělen místní komunikací • přibliž-
ně 15 minut pěší chůze od  centra Alanye 
s  množstvím obchůdků, suvenýrů a  ori-
ginálního tureckého bazaru • atraktivní 
denní a noční život (diskotéky, noční bary 
a kluby) • ve vzdálenosti 120 km od  letiště 
v Antalyi

Ubytování: příjemně a  účelně zařízené 
2-lůžkové pokoje s  možností 1 nebo 2 
přistýlek • klimatizace • SAT TV • telefon • 
vlastní příslušenství (koupelna se sprchou, 
WC a fén) • balkon

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí 
a směnárnou • trezor na recepci (za popla-
tek) • hlavní hotelová restaurace s  terasou 
• 2 bary • internet (za poplatek) • venkovní 
bazén • dětský bazén (slunečníky a  lehát-
ka zdarma) • sauna (za poplatek) • turecké 
lázně (za poplatek) • masáže (za poplatek) • 
kadeřnictví (za poplatek) • Wi-Fi interneto-

vé připojení na recepci, v lobby a u bazénu 
(za poplatek)

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: pouze 30 m od  překrásné písečné 
Kleopatřiny pláže s  pozvolným vstupem 
do moře (lehátka a slunečníky za poplatek) 
• služby v plážovém baru (extra platba)

Sport a  zábava: stolní tenis • šipky • ve-
černí animační program • plážový volejbal 
• rozsáhlá nabídka vodních sportů a atrakcí 
na pláži (za poplatek)

 all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře formou chutných 

švédských stolů včetně nealkoholických 
a místních alkoholických nápojů podáva-
ných v  hotelovém areálu během celého 
dne • čaj a káva o páté • slunečníky a le-
hátka u bazénu 

Ceník: str. 268
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213212 TURECKO

Tac Premier hotel  
Hotel  & Spa  
od 13 032 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: ****
webová stránka: www.tacpremierhotel.com

Naše mínění: přímo na hlavní promenádě nejznáměj-
šího letoviska Turecké riviéry, oblíbené Alanye, pouze 
několik metrů od  nádherné Kleopatřiny pláže, vyrostl 
hotel Tac Premier Hotel & Spa. My vám tento výjimeč-
ný produkt přinášíme jako jednu z novinek letošní letní 
sezóny a jsme přesvědčeni, že se stane jednou z nejvy-
hledávanějších nejen díky své skvělé poloze, ale i kva-
litním službám a proslulé turecké pohostinnosti. Jsme 
přesvědčeni, že pokud si toto místo zvolíte za  cíl své 
dovolené, přijdete domů s úsměvem na tváři.

Poloha: přímo na hlavní promenádě letovis-
ka Alanya • hotel je od nádherné Kleopatřiny 
pláže vzdálen přibližně 90 m • cca 120 km 
od letiště v Antalyi

Ubytování: moderní a  vkusně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností 1 až 2 přistýlek 
• klimatizace • telefon • SAT TV • trezor (za po-
platek) • minibar (doplňován vodou) • rych-
lovarná konvice • Wi-Fi připojení • vlastní pří-
slušenství (koupelna se sprchou, resp. vanou, 
WC a fén) • balkon s posezením

Vybavení hotelu: příjemný hotel sestávající 
se ze 7 bloků propojených můstky a prople-
tený bazénem • vstupní hala s recepcí • hlavní 
hotelová restaurace • lobby bar • terrace bar 
• pool bar • venkovní bazén • vnitřní bazén • 
dětský bazén • slunečníky, lehátka a matrace 
u  bazénu (zdarma) • turecké lázně (masáže 
a peeling za poplatek) • sauna • wellness cen-
trum • dětské hřiště • dětský miniklub • konfe-
renční místnost • Wi-Fi v lobby (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: pouze 90 metrů od  nádherné Kleo-
patřiny pláže s jemným pískem a pozvolným 
vstupem do  moře • slunečníky a  lehátka 
(za poplatek) • plážový bar (za poplatek)

Sport a zábava: fitness centrum • stolní te-
nis • dětské hřiště • dětský miniklub • hotelo-
vé animace • nabídka vodních sportů na pláži 
(za poplatek)

all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou bohatých švédských stolů včetně ná-
pojů • místní alkoholické a  nealkoholické 
nápoje podávané v  hotelovém areálu • 
lehké odpolední občerstvení a snacky • čaj, 
káva a koláčky o páté • lehké noční občers-
tvení • dětský miniklub • slunečníky, lehát-
ka a  matrace u  bazénu • plážové osušky • 
Wi-Fi internetové připojení

Ceník: str. 269
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215214 TURECKO

Kleopatra Güngör hotel

od 11 192 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: ***
webová stránka: www.kleopatragungorhotel.com

Naše mínění: pro všechny vás, kteří milujete nád-
herné sluncem zalité pláže, přinášíme i v této sezó-
ně oblíbený městský hotel Kleopatra Güngör. Jeho 
obrovskou devizou je jeho poloha - na  jedné stra-
ně v  blízkosti jedné z  nejkrásnějších pláží turecké 
riviéry, Kleopatřiny pláže, a  na  druhé straně pouze 
na  skok od  centra pulsující a  zářivé Alanye, města, 
které je jako stvořené pro všechny, kteří chtějí po-
znat pravý život tureckého letoviska. Hotel, ze kte-
rého na  vás na  prvním místě dýchá péče majitelů 
a personálu, je známý svou typicky tureckou atmo-
sférou a velkorysou pohostinností.

Alanya

Poloha: nádherná proslulá písečná Kleopat-
řina pláž je od hotelu oddělena pouze místní 
komunikací • jen 10 minut pěší chůze od cen-
tra kosmopolitní Alanye, která je známá svým 
mimořádně atraktivním denním i nočním ži-
votem s množstvím obchodů, barů, restau-
rací, kaváren či typických tureckých bazarů 
• 120 km od mezinárodního letiště v Antalyi 

Ubytování: pohodlně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností 1, respektive 2 přistýlek • 
klimatizace • minibar • satelitní TV • telefon 
• vlastní hygienické příslušenství (koupelna 
s  vanou nebo sprchou, WC, fén) • balkon 
s posezením 

Vybavení hotelu: příjemná vstupní hala 
s  posezením a  recepcí • trezor na  recepci 
(za poplatek) • hotelová restaurace • restau-
rant bar • pool bar • venkovní bazén (sluneč-
níky, lehátka a matrace zdarma) • dětský ba-
zén • možnost Wi-Fi internetového připojení 
na recepci (zdarma) • čistírna (za poplatek) 

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: jen 30 m od  nádherné písečné 
Kleopatřiny pláže s  pozvolným vstupem 
do moře, vhodné pro rodiny s malými dětmi 
(lehátka a  slunečníky za  poplatek) • služby 
v plážovém baru (extra platba) 

Sport a  zábava: stolní společenské hry • 
plážový volejbal • široká nabídka motorizo-
vaných i nemotorizovaných vodních sportů 
na pláži (za poplatek)

all inclusive snídaně, obědy a veče-
ře formou švédských 

stolů včetně nápojů • místní alkoholické 
a nealkoholické nápoje podávané v hote-
lovém areálu • lehké snacky během dne 
v areálu hotelu • káva, čaj a koláčky o páté • 
slunečníky, lehátka a  matrace u  bazénu • 
možnost Wi-Fi internetového připojení 
na recepci 

Ceník: str. 268

ATRAKTIVNÍ
OKOLÍ



215214 TURECKO

Grand Atilla hotel

od 11 432 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: ***
webová stránka: www.grandatillaotel.com.tr

Naše mínění: jsme velmi rádi, že vám můžeme 
představit cenově výhodnou nabídku  v  podobě 
pěkného prázdninového hotelu Grand Atilla.  Hotel 
je vyhledáván díky své rodinné atmosféře a  přátel-
skému personálu, který je ochoten splnit každé vaše 
přání a přiblížit vám tak slavnou tureckou pohostin-
nost, tak typickou pro tuto středomořskou zemi. Vel-
mi atraktivní oblast Alanye vás určitě zláká i  svou 
magickou atmosférou, kde se prolíná zajímavá his-
torie s  moderní současností a  pestrými nákupními 
možnostmi.  Tak neváhejte a  přijměte tuto skvělou 
nabídku, která se postará o nezapomenutelné chvil-
ky vaší dovolené.

Poloha: rodinný hotel se nachází pouhých 
40 m od pláže, v turistické části Oba • pláž 
je od  hotelu oddělena pouze místní ko-
munikací (pohodlný podchod v  blízkosti 
hotelu) • vzdálenost přibližně 3 km od cen-
tra kosmopolitní Alanye, známé svým mi-
mořádně atraktivním denním i  nočním 
životem (dlouhá plážová promenáda před 
hotelem vedoucí podél pobřeží až do cen-
tra Alanye) • cca 130 km od mezinárodního 
letiště v Antalyi

Ubytování: pohodlně zařízené dvoulůž-
kové pokoje s možností 1 respektive 2 při-
stýlek • klimatizace • satelitní TV • telefon 
• trezor • vlastní hygienické příslušenství 
(koupelna se sprchou, WC, fén na  vlasy) • 
balkon s posezením

Vybavení hotelu: útulná vstupní hala 
s  recepcí • směnárna • vnitřní hotelová 
restaurace s  venkovní částí • a‘la carte re-
staurace • pool bar • bazén (slunečníky 
a  lehátka zdarma) • dětský bazén • Wi-Fi 

připojení v prostorách lobby (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: pouze 40 m od  písečné pláže při 
vstupu do  moře s  příměsí kamínků • slu-
nečníky a  lehátka na  pláži (za  poplatek) • 
vodní sporty (za poplatek)

Sport a  zábava: hotelové animace • na-
bídka vodních sportů na  pláži (za  popla-
tek) • plážový volejbal

all inclusive snídaně, obědy a večeře 
formou chutných švéd-

ských stolů včetně nápojů • místní alkoho-
lické a  nealkoholické nápoje podávané 
během dne v pool baru • káva, čaj a sladké 
pečivo (ve vyhrazených odpoledních ho-
dinách určených hotelem) • slunečníky 
a lehátka u bazénu • Wi-Fi připojení v pro-
storách lobby

Ceník: str. 268
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Hurghada 
Hurghada byla založena začátkem minulého 
století jako rybářská vesnička, dnes je moderní 
turistickou oblastí ve velkém stylu. Tvoří ji stará 
část El-Dahar, moderní centrum Sakkala a jižní 
část s krásnou promenádou a dlouhým pasem 
velkých hotelových komplexů postavených u po-
břeží Rudého moře. Letovisko nabízí velmi kvalitní 
služby v oblasti ubytování ve všech kategoriích, 
najdete zde ubytování od jednodušších, velmi 
levných malých hotýlků až po velké hotelové 
resorty spadající pod světoznámé hotelové sítě. 
Hurghada je bezpochyby nejoblíbenější egypt-
ské letovisko situované na pobřeží Rudého moře. 
Pro mnohé rekreanty je každoročním cílem i  pro 
svou specifickou multikulturní atmosféru, kterou 
tvoří návštěvníci ze všech koutů světa. V posled-
ních letech se středisko rozrostlo a hotely na po-
břeží přesahují délku 50 km, přičemž počet turistů 
zde několikanásobně překračuje počet domácího 
obyvatelstva. Jednou z největších výhod letovis-
ka je dostupnost atraktivních staroegyptských 
památek: tajemných chrámů v Luxoru i pyramid 
v Gíze, které jsou od střediska vzdáleny jen několik 
hodin jízdy. Pestrost sportovních aktivit v hotelo-
vých resortech se zde tradičně spojuje s potápě-
ním, windsurfingem, kitesurfingem, ale hlavně 

s užíváním si slunečného počasí a příjemně tep-
lého moře. Rozmanité způsoby večerního vyžití, 
které nabízejí nejen ubytovací zařízení, ale i různé 
diskotéky a noční kluby nacházející se v srdci po-
pulárního střediska, se neustále rozšiřují a přibý-
vají i nákupní možnosti v moderních nákupních 
centrech.

Sahl Hasheesh 
Letovisko Sahl Hasheesh leží asi jen 20 kilometrů 
jižně od Hurghady. Jeho okolí se buduje postup-
ně od roku 2007 a ze Sahl Hasheesh by se mělo 
postupně vytvořit největší a  nejluxusnější stře-
disko v celém Egyptě. Toto místo je zatím velmi 
klidné a  idylické, tedy velmi vhodné pro starší 
návštěvníky nebo rodiny s malými dětmi. Je ce-
loročním rájem pro milovníky vodních sportů, 
především potápění a šnorchlování. Čisté pláže 
s  nádherným bílým pískem jsou tu omývány 
azurově modrým mořem, které pod svou hladi-
nou ukrývá překrásné korálové útesy. Potkat tam 
můžete tisíce živočišných druhů; pestrobarevná 
rybí hejna vás jistě uchvátí svou velikostí a  ži-
vostí. Podél celé 12 km dlouhé zátoky s bílým 
pískem a plážemi vede palmová promenáda. V 
letovisku se nacházejí luxusní hotelové resorty, 
golfová hřiště, restaurace a obchůdky.

Abu Soma 
Přímořské středisko situované cca 40 km jižně 
od  Hurghady, směrem k  egyptskému městečku 
Safaga, je vzdáleno jen 10 km od Makadi Bay. Po-
stavených je tu jen několik hotelů té nejvyšší kate-
gorie a nejzvučnějších hotelových značek. Právě 
na tomto místě jsou vytvořeny ideální podmínky 
pro ty, kteří hledají klid a relax bez hluku dopravy 
a rušného městského života. Rodiny s dětmi jistě 
přivítají dlouhé písečné pláže s pozvolným vstu-
pem do vody. Jelikož moře je od května do října 
intenzivně vyhřívané horkými paprsky egyptské-
ho slunce, i delší pobyt ve vodě je příjemný. Místo 
je ideální i pro příznivce windsurfingu, kitesurfin-
gu a jachtingu. Právě v této oblasti najdete i pre-
stižní windsurfingové a  kitesurfingové centrum 
přístupné všem zájemcům. Písečné pobřeží v ho-
telových areálech lemují palmy vytvářející příjem-
ný stín a  umocňující dojem exotičnosti tohoto 
příjemného prázdninového letoviska. V  oblasti 
Abu Soma je mnoho neporušených korálových 
útesů, které jsou dokonalým místem pro potápě-
ní. Každodenní výlety k nim pořádají potápěčská 
centra nacházející se ve  všech hotelích. Tím, že 
nejkrásnější barvy korálů najdete jen pár metrů 
pod hladinou, pro jejich obdivování stačí i  šnor-
chlování, které si užijí i děti.

Klim. podmínky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 27° 31° 35° 35° 33° 30°
Teplota vody 24° 25° 26° 28° 27° 25°

Rozloha: 1.001.449 km2 • Počet obyvatel: 80.355.036
Hlavní město: Káhira • Měna: egyptská libra

Ty svým hostům nabízejí služby a  po-
hodlí, díky kterým zažijete v  zemi 
bájných faraonů opravdu překrásné 
okamžiky. V  naší nabídce najdete ob-
líbené a  vyhledávané středisko Hur-
ghada s částí Sahl Hasheesh a klidnější 
letoviska Makadi Bay a Abu Soma. Naši-
mi letošními novinkami jsou exkluzivní 
4 * a  5 * hotely s  kvalitními (ultra) all 
inclusive službami, které bezpochyby 
osloví i  náročnější klienty. Letní dovo-
lenou ve vždy sluneční destinaci Egypt 
můžete strávit v oblíbených a vyhledá-
vaných hotelích střediska Hurghada, 
které spravují prestižní hotelové sítě 
a  jsou tak zárukou plnohodnotného 

servisu. Milovníci šnorchlování a  po-
tápění najdou výborné podmínky pro 
tyto sporty v letovisku Makadi Bay, kde 
se Rudé moře ukazuje ve své plné kráse 
a fascinujícími barvami potvrzuje svou 
pověst mořského akvária. Příznivce 
windsurfingu a kitesurfingu určitě oslo-
ví hotely Palm Beach Resort a  Amwaj 
Blue Beach Resort. Hotelové ubytování 
vyššího standardu jsme vybírali s důra-
zem na prvotřídní služby a dobrou po-
lohu hotelů. Jsme si jisti, že udržované 
pláže, pestrá nabídka služeb a  kvalita 
ubytování vám zaručí příjemně prožité 
chvíle plné slunce a zážitků.

V údolí posvátné řeky Nil se začaly 
před několika tisíci lety psát dějiny lid-
ské civilizace. Její život, zvyky a kultura 
jsou dodnes zahaleny rouškou tajem-

ství, kterou se od nepaměti snažili 
odkrýt starověcí i novodobí badatelé 

a archeologové. Dnešní Egypt se však 
může pyšnit i zcela odlišným svě-

tem moderních letovisek s bohatým 
výběrem nádherných hotelových 

komplexů, které vyrostly na pobřeží 
Rudého moře.

Káhira

Hurghada Sahl Hasheesh
El Gouna

Abu Soma
Makadi bay
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NA PLÁŽI

EGYPT Hurghada

Poloha: nachází se mezi letovisky Hurgada 
a El Gouna • cca 6 km od El Gouny • cca 17 km 
od letiště • u vlastní pláže s molem

Ubytování: elegantní 2-lůžkové pokoje 
s  možností 1 přistýlky • prostornější rodinné 
pokoje pro 4 osoby (za příplatek) • LED SAT TV 
• klimatizace • telefon • trezor • mini bar (za po-
platek) • koupelna s  vanou nebo sprchový 
kout • fén na vlasy • balkon nebo terasa

Vybavení hotelového komplexu: recepce 
s 24 h lobby barem • lékař (na vyžádání) • lé-
kárna • internet a wi-fi (za poplatek) • Terrace 
bar • 3 pool bary • hlavní restaurace • 4 á la 
carte restaurace (libanonská, italská, ruská 
a  čínská) • BBQ a  plážová restaurace • 4 ba-
zény (lehátka, osušky a slunečníky zdarma) • 
jacuzzi • bazén pro děti a skluzavky • dětský 
klub a  dětské hřiště • nákupní arkáda s  ob-
chůdky • amfiteátr • Health club (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: široká a prostorná písečná pláž s po-
zvolným vstupem do  vody (lehátka, osušky 
a  slunečníky zdarma) • vstup do  moře 
i po schůdkách z mola na  levé straně pláže 
• na molu se nacházejí lehátka a slunečníky

Sport a  zábava: denní sportovní animace 
s  hotelovými animátory • plážový volejbal • 
vodní pólo • šachy • dětská diskotéka • večerní 
show • diskotéka (nápoje jsou zpoplatněny) • 
vodní sporty a kitecentrum (za poplatek)

all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře formou švédských 

stolů včetně nápojů • brzké snídaně, 
pozdní večeře, půlnoční snack • odpolední 
zmrzlina, káva a  čaj • místní alkoholické 
a nealkoholické nápoje a občerstvení jsou 
podávané v časech stanovených hotelem • 
večeře v á la carte restauraci rezervace pře-
dem) • animační program

Ceník: str. 274

Nubia Aqua 
Beach Resort hotelový komplex

od 14 161 Kč / 8 dní

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.nubia-resort.com

Naše mínění: oblíbený hotel najdete na  pobřeží 
Rudého moře mezi známými letovisky Hurghada a  El 
Gouna u vlastní písečné pláže. Centrální část hotelové-
ho areálu tvoří bazénový komplex obklopený terasami 
na  slunění s  pool bary, nabízejícími občerstvení a  ná-
poje, nechybí ani dětský bazén, skluzavky v hotelovém 
aquaparku, či dětský mini klub s  aktivitami určenými 
pro nejmenší rekreanty. Chvíle prázdninové pohody 
dotvářejí speciality místní i mezinárodní kuchyně, které 
můžete ochutnat v některé z restaurací.
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PŘÍMO

NA PLÁŽI
PRO

NÁROČNÉ

EGYPTSahl Hasheesh

Poloha: luxusní resort nacházející se jen 
20 km jižně od Hurghady, v moderní časti Sahl 
Hasheesh • přímo u  vlastní pláže s  molem • 
před hotelem vede několik km dlouhá pro-
menáda táhnoucí se celým zálivem

Ubytování: luxusní 2-lůžkové pokoje s mož-
ností 2 přistýlek • klimatizace • trezor • telefon • 
minibar (láhev vody denně a naplnění nealko 
nápoji 1x týdně) • LCD SAT TV • internet (za po-
platek) • koupelna se sprchovým koutem, resp. 
s vanou a WC • fén na vlasy • balkon, resp. tera-
sa • výhled na moře (za příplatek)

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s  recepcí • lobby bar / lounge otevřený 
24h • směnárna • hlavní restaurace • mexická 
a  italská á la carte restaurace (večeře jednou 
za  pobyt na  základě rezervace předem) • 3 
bazény (lehátka, osušky a slunečníky zdarma) 
• bar u  bazénu • dětský bazén • Health Club 
(sauna, parní lázeň, masáže za poplatek) • ven-
kovní jacuzzi • wi-fi v hotelové lobby (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: písečná pláž s  korálovým podložím 
(doporučujeme obuv do vody) • vstup z mola 
do laguny s písečným dnem nebo ke korálům 
(lehátka, osušky a slunečníky zdarma) • vodní 
sporty (za poplatek)

Sport a  zábava: plážový volejbal • šipky • 
boccia • stolní tenis • videohry (za poplatek) • 
fitness • biliárd • jízda na kole a stolní tenis 2h / 
týden / pokoj (zdarma) • animace

all inclusive brzké snídaně, snídaně, 
obědy a večeře formou 

švédských stolů včetně nealkoholických 
a  místních alkoholických nápojů • občer-
stvení a nápoje ve vyhrazeném čase (snac-
ky, ovoce, koláčky, zmrzlina) • půlnoční ob-
čerstvení • lehátka, osušky a  slunečníky 
u bazénů, na pláži a na molu • trezor • hote-
lový animační program

Ceník: str. 275

Tropitel Sahl 
Hasheesh Resort hotelový komplex

od  17 472 Kč / 8 dní

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.tropitelhotels.com

Naše mínění: moderní hotelový resort Tropitel Sahl 
Hasheesh dáváme do pozornosti náročným klientům. 
Všechny okouzlí souznění kvalitních služeb, maximální-
ho pohodlí, komfortu a luxusu, které vás zde budou ob-
klopovat na každém kroku. Příjemné chvíle odpočinku 
si můžete vychutnávat v překrásném hotelovém areálu 
s  bazény se slunečními terasami, či na  sluncem zalité 
pláži. Hotelové molo s  plošinou na  slunění a  sprchou 
nabízí dva vstupy do moře: k laguně s písečným dnem 
nebo přímo k nádherným korálům.

tiptravel.cz/video

videoprezentace



221220
PŘÍMO

NA PLÁŽI

EGYPT Abu Soma

Poloha: v oblasti Abu Soma • u vlastní pláže • 
cca 45 km jižně od Hurghady (hotelový auto-
bus do centra střediska za poplatek)

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s  možností 1 
přistýlky • prostornější rodinné pokoje pro 4 
osoby (za příplatek) • klimatizace • trezor • te-
lefon • minibar (za poplatek) • SAT TV • vlastní 
hygienické zařízení použitím (sprchový kout 
a WC) • fén na vlasy • balkon, resp. terasa

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s recepcí • hlavní restaurace • italská à la 
carte restaurace • 2 bazény (lehátka, osušky 
a  slunečníky zdarma) • 2 dětské bazény • 2 
vodní skluzavky pro děti • venkovní jacuz-
zi • miniklub • lobby bar Bistro otevřený 24 
hodin. • 2 bary u bazénů • plážová restaura-
ce a  bar • internet (za  poplatek) • hotelové 
obchůdky se suvenýry • lékař (na  vyžádání 
za poplatek) • Health club (sauna, parní lázeň, 
masáže za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: prostorná písečná pláž s  pozvol-
ným vstupem do moře a s molem • lehátka, 
osušky a slunečníky zdarma • doporučujeme 
obuv do vody

Sport a zábava: stolní tenis • tenis • fitness • 
biliárd (za poplatek) • šipky • volejbal • herna 
• hotelové animace • vodní sporty na  pláži 
za  poplatek (windsurfing a  kitesurfing, po-
tápění)

ultra all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře formou švédských 

stolů včetně místních nápojů • lehké občer-
stvení, alkoholické a nealkoholické nápoje 
nápoje ve  vyhrazeném čase během dne • 
lobby bar Bistro otevřené 24 h • lehátka, 
osušky a slunečníky • animační program • 
vybrané sportovní aktivity

Ceník: str. 275

Amwaj Blue Beach hotelový komplex

od 14 738 Kč / 8 dní

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.amwajhotels.com

Naše mínění: hotelový resort Amwaj Blue Beach Abu 
Soma je ideálním místem trávení letních dnů zalitých 
slunečními paprsky v  exotické palmové oáze situova-
né u vlastní písečné pláže. Najdete ho jižně od vyhle-
dávané Hurghady, a  tak si svůj vytoužený odpočinek 
budete vychutnávat mimo ruch tohoto velkého letovis-
ka. Příjemné, moderně zařízené pokoje, kompletní all 
inclusive služby a pestrý výběr doplňkových aktivit slo-
užících na  zpestření vašich oddechových dnů v  kom-
binaci s více než atraktivní cenou, vás určitě přesvědčí 
o tom, že jste si svou letošní dovolenou vybrali správně.
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EGYPT

Poloha: oblíbený hotelový resort nacházející 
se cca 8 km od  centra střediska Hurghada • 
přímo u vlastní pláži 

Ubytování: ve 3-podlažních vilkách s výhle-
dem na  bazén nebo do  exotické zahrady 
• standardně vybavené 2-lůžkové pokoje 
s možností 2 přistýlek • trezor • telefon • SAT TV 
• minibar (za poplatek) • koupelna se sprcho-
vým koutem a WC • wi-fi (za poplatek) • balkon 
nebo terasa • výhled na moře (za příplatek) 

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s  recepcí • směnárna a  bankomat • lé-
kař (na  vyžádání za  poplatek) • konferenční 
místnost • wi-fi v  prostorách recepce (zdar-
ma) • lékárna • hlavní restaurace a restaurace 
na pláži • restaurace á la carte (za poplatek) • 
několik barů • 2 bazény (lehátka, osušky a slu-
nečníky zdarma) • dětské hřiště • miniklub 
pro děti • hotelové obchůdky se suvenýry • 
prádelna a čistírna • Health Club (sauna, parní 
lázeň, masáže za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: vlastní hotelová písečná pláž s  po-
zvolným vstupem do moře (lehátka, osušky 
a slunečníky zdarma) • vodní sporty (za po-
platek)

Sport a zábava: stolní tenis • tenis • plážový 
volejbal • fitness • aerobic • šipky • denní a ve-
černí hotelové animace • minidiskotéka

all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře formou švédských 

stolů včetně místních nápojů • možnost 
večeře v  restauraci á la carte 1x za  pobyt 
na základě rezervace předem • vybrané al-
koholické nápoje, nealkoholické nápoje, 
voda, káva, čaj a občerstvení v barech bě-
hem dne • lehátka, osušky a  slunečníky • 
hotelový animační program • wi-fi • fitness 
• vybrané sportovní aktivity

Ceník: str. 275

Hilton Hurghada Resort 
hotelový komplex

od 16 933 Kč / 8 dní

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www3.hilton.com

Naše mínění: naši nabídku na  pobřeží Rudého moře 
jsme v této prázdninové sezóně obohatili o vyhledáva-
ný hotel Hilton Hurghada Resort. Na každém kroku vás 
bude obklopovat vysoká profesionalita personálu, který 
vám s úsměvem splní všechna vaše přání. Příjemnou at-
mosféru vaší dovolené znásobí all inclusive služby s pes-
trou nabídkou specialit domácí i mezinárodní kuchyně, 
exotická zahrada ústící na krásnou písečnou pláž nabíze-
jící relax i sportovní vyžití, či možnost návštěvy nedale-
kého centra střediska Hurghada. 

Hurghada

tiptravel.cz/video

videoprezentace
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EGYPT Hurghada

Poloha: cca 200 m od  centra části Dahar • 
v blízkosti nákupních možností • přímo u plá-
že v  sousedství sesterských hotelů Triton 
Empire Beach a Triton Empire • přibližně 9 km 
od letiště v Hurghadě

Ubytování: útulně zařízené, standardní 
2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky • kli-
matizace • trezor • telefon • SAT TV • minibar 
(za poplatek) • rychlovarná konvice s čajovým 
setem • koupelna se sprchovým koutem a WC 
•fén na vlasy • balkon nebo terasa s posezením

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí • 
wi-fi v  prostorách lobby (zdarma) • internet 
(za poplatek) • hlavní restaurace • restaurace 
á la carte (za poplatek) • 2 bary • bazén (le-
hátka, osušky a  slunečníky zdarma) • dětský 
bazén a dětský klub (Triton Empire Beach) • 
obchůdky se suvenýry • transfer do  centra 
Hurghady 2x denně (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: písečná pláž s  pozvolným vstupem 
do moře (lehátka, osušky a slunečníky zdar-
ma) • možnost využívat pláž sousedního ho-
telu Triton Empire Beach s beach barem

Sport a  zábava: stolní tenis, šipky, vodní 
pólo, aerobic, boccia, šnorchlování a  ani-
mační program v  sousedním hotelu Triton 
Empire Beach • fitness • sauna, parní lázeň 
a masáže (za poplatek) • potápěčské centrum 
na pláži (za poplatek)

all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře formou švédských 

stolů včetně místních alkoholických a neal-
koholických nápojů • občerstvení a nápoje 
v barech u bazénu a pláži baru (Triton Em-
pire Beach) během dne • ovoce ve vyhraze-
ném čase • odpoledne čaj, káva a koláčky • 
lehátka, osušky a  slunečníky u  bazénů 
a na pláži • animace (Triton Empire Beach)

Ceník: str. 274

Three Corners  
Royal Star hotel

od 13 583 Kč / 8 dní

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.threecorners.com

Naše mínění: nedávno postavený elegantní hotel vám 
nabízí za více než atraktivní cenu velmi kvalitní ubytování 
a služby. Jeho výhodou je sousedství sesterského hotelu 
Triton Empire Beach, jehož bazény, plážový bar a  pes-
trý animační program jsou vám během vašeho pobytu 
plně k  dispozici, ale příjemně řešený areál hotelu Three 
Corners Royal Star Beach Resort s bazénem,   pool barem 
a soukromou pláží vám zajisté poskytne vytoužené chvíle 
oddechu. Blízké centrum staré části Hurghady vás během 
večerní procházky vtáhne do světa tradičních bazarů.
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Poloha: severně od letoviska Hurghada, cca 
7 km od starého centra Dahar • přímo u vlast-
ní pláže • cca 15 km od mezinárodního letiště 
v Hurghadě

Ubytování: standardně zařízené, prostor-
né 2-lůžkové pokoje s možností 1 prístelky • 
klimatizace • trezor • telefon • minibar (za po-
platek) • SAT TV • koupelna se sprchovým 
koutem, resp. s vanou a WC • fén na vlasy • 
balkon nebo terasa

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí 
a posezením • směnárna • Wi-Fi a internetová 
kavárna (za  poplatek) • 2 restaurace • Swan 
Lounge bar • bar u bazénu La Siesta • Laguna 
Pub • restaurace a bar Oasis • 2 bazény a sa-
mostatný dětský bazén (lehátka, osušky a slu-
nečníky zdarma) • dětský klub a dětské hřiště 
• hotelové obchůdky • Spa center (masáže, 
sauna a parní lázeň za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: pěkná písečná pláž vybavená sprchou 
• pozvolný vstup do moře • plážový bar • le-
hátka, osušky a slunečníky (zdarma) 

Sport a  zábava: stolní tenis • minifotbal • 
šipky • boccia • fitness a  tenis (během dne 
zdarma) • biliard (za poplatek) • denní anima-
ce (aerobic, vodní pólo, plážový volejbal, so-
utěže) a večerní program • Spa center (za po-
platek) • potápěčské centrum a vodní sporty 
(za poplatek) • hotelový animační program

all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou švédských stolů včetně nápojů • ob-
čerstvení, alkoholické a  nealkoholické 
nápoje místní produkce v  barech hotelu 
během dne • půlnoční občerstvení • lehát-
ka, osušky a slunečníky u bazénů a na pláži 
• animace • vybrané sportovní aktivity

Ceník: str. 275

Palm Beach Resort hotel

od 14 738 Kč / 8 dní 

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.palmbeach-hurghada.com

Naše mínění: představujeme vám vyhledávaný ho-
tel nacházející se jen pár kilometrů od starého centra 
Dahar. Příjemný all inclusive hotel Palm Beach vás jistě 
osloví svou klidnou, téměř rodinnou atmosférou. Hřeji-
vé paprsky egyptského slunce si zde s radostí vychut-
nají klienti všech věkových kategorií, přičemž kvalita all 
inclusive služeb určitě nezklame ani náročnější klienty. 
Relax na krásné písečné pláži můžete vyměnit za účast 
na  sportovních a  zábavních aktivitách, které pro vás 
připravili vždy dobře naladěni hoteloví animátoři. Vyni-
kající podmínky zde najdou i příznivci vodních sportů, 
především potápění.

Hurghada

tiptravel.cz/video

videoprezentace
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Dubaj
Největším turistickým lákadlem a  nákupním rá-
jem je Dubaj, jeden z emirátů ve Spojených Arab-
ských Emirátech. Město Dubaj rozděluje mořský 
záliv ,,The Greek ´´ na dvě části: Bur Dubaj a Deira, 
kde se nachází pláže a  luxusní plážové hotely. 
Vysoké mrakodrapy, majestátné hlavní třídy plné 
zeleně a  luxusní domy, a  to jsou charakteristic-
ké znaky Dubaje. Obrovské bohatství umožni-
lo vybudování 4 umělých poloostrovů. Tři jsou 
ve tvaru palem – známe jako Palm Islands a jed-
no oválné souostroví má název The World. Dubaj 
je neobyčejným městem na  severu Arabského 
poloostrova. Rozkládá se na  pobřeží Perského 
zálivu a  je to doslova město protikladů. Střetává 
se tu starobylé město s  romantickými uličkami, 
s novým městem s nejmodernější architekturou, 
mrakodrapy a všude přítomný luxus. Dubaj je též 
emirátem se stejným jménem Spojených Arab-
ských Emirátů je zemí, která zbohatla díky těžbě 
ropy, obchodnímu a  turistickému ruchu. Luxus 
je všude okolo vás. Dubaj je právem označovaný 
jako zlatý emirát a nebo nákupní ráj. Nízké daně 
a množství nákupních center zaručují, že si každý 
vybere pro sebe to nejzajímavější. Desítky výš-
kových budov s  originální architekturou, nešetří 
na  zlatých detailech, vytváří známou panoramu 

města, kde prvenstvo jednoznačně patří nejvyš-
ší budově světa - 828 metrů vysoká Burj Khalifa. 
Kdo se chce na ,,mraveniště pod sebou ´´ podívat 
z  vyhlídkové plošiny na  vrcholu, musí mít rezer-
vaci dopředu. 

Ras Al Khaimah
Je největší emirát a  často bývá považován 
také za  nejkrásnější. Dramatická panorama 
vyprahlého pohoří Hajar, prochází do  dun 
červeného písku a končí v tyrkysovém moři. Na-
jdete tu poušť, moře, hory i úrodné údolí. Ras Al 
Khaimah sousedí s Ománem, který zabírá severní 
poloostrov Musandam – ideální místo na pozoro-
vání delfínů a velryb. V Ras Al Khaimah se nachází 
důležitý přístav Mina Sagr, ale i úrodné údolí, kde 
se dobře daří polnohospodářství. Díky tomu zá-
sobují emiráty zeleninou a  ovocem. Důležitou 
úlohu hraje i  rybolov. Ras Al Khaimah má díky 
strategické poloze při Harmuzském průplavu 
omnoho bohatší historii jako ostatní Emiráty. 
Ve středověku se tu nacházel důležitý obchodní 
přístav Julfar, kde se narodil jeden z  největších 
arabských mořeplavců Ibn Mádžid. Hlavní město 
Ras Al Khaimah se nachází okolo mořského záli-
vu. Největší památka města, stará pevnost, dnes 
slouží jako muzeum. Nachází se v  západní části 
města mezi obchody, úřady a rezidenčními čtvrti. 

Samotné staré město není velmi velké, ale určitě 
stojí za pozornost. Najdete tu kromě jiného tradiční 
obchůdky a stánky s klasickým sortimentem, jako 
jsou koberce, látky, šperky, parfémy a  další su-
venýry. V  porovnání s  ostatními emiráty tu není 
tolik turistů a  také ceny jsou o  něco příznivější. 
Během pár let bylo vybudované na  Jebel Jais 
obrovské lyžařské středisko. Je to první areál 
v Perském zálivu. Umělý sníh se v zimě bez pro-
blému udrží díky dostatečné nadmořské výšce. 

Abu Dhabi
Abu Dhabi je hlavním městem a zároveň jedním 
z  emirátů státu Spojené arabské emiráty. Abu 
Dhabi, největší a  nejbohatší ze sedmi emirátů, 
najdete na  jihozápadním pobřeží Perského záli-
vu. Ve městě Abu Dhabi žije 1,5 milionu obyvatel, 
jedná se o velice moderní a bohaté město. Tato 
kosmopolitní metropole představuje významné 
bankovní a obchodní centrum krajiny s krásnými 
zelenými parky a  písečnými plážemi. Město si 
dodnes zachovalo také část své staro-bylé mi-
nulosti jako jsou paláce, mešity či zajímavou 
nejstarší část Batin, avšak město nabízí i moderní 
architekturu. Abu Dhabi je rušným velkoměstem 
žijícím svým vlastním životem, městem, které 
nikdy nespí. 

Klim. podmínky V. VI. VII. VIII. IX. X.

Teplota vzduchu 32° 34° 38° 39° 35° 33°

Teplota vody 26° 27° 29° 30° 29° 26°

Rozloha: 83.600 km2 • Počet obyvatel: 7 925 000
Hlavní město: Abu Dhabi • Měna: dirhám

Exotika s  vůni orientu, místní kulturní 
tradice, mrakodrapy, luxusní hotely se 
službami na špičkové úrovni, křišťálové 
modré moře, pláže s  bílým pískem, lu-
xusní golfové střediska, majestátní hory, 
výlety do  sluncem zalité pouště, neza-
pomenutelné potápění, lyžování na  pí-
sečných dunách, moderní architekto-
nické stavby, luxusní obchody s  oděvy, 
šperky, místní exotické kuchyně a mno-
ho dalšího. To všechno vám můžou Spo-
jené arabské emiráty dopřát a prožijete 
tak fantastickou dovolenou, na  kterou 
se nazapomíná. 
Říká se jim i Emiráty dvou žraloků a pěti 
rybiček. Spojené arabské emiráty se sklá-

dají ze sedmi emirátů, přičemž nejbohat-
ší jsou Dubaj a Abu Dhabi, považované 
za žraloky. Emiráty zažili v posledních le-
tech velký rozmach, ke kterému přispěly 
nálezy ropných ložisk v 60. letech minu-
lého století. Spojené arabské emiráty 
se v  současnosti bleskových tempem 
rozrůstají. Je to směs všeho – národnos-
ti, názorů, náboženství, obchodů, vý-
robků, služeb, oblečení, životních stylů. 
Spojené arabské emiráty nadchnou 
milovníky luxusu, fantastických staveb, 
prosluněných pláží, horka, teplého moře 
a  obdivovatele podmořského světa. 

Jak máte nesplněný sen užívat si luxus, 
tak neváhejte a prožijte tento živý sen 

na vlastní kůži. Spojené arabské emi-
ráty jsou jedna z nejluxusnějších zemí 

na světě. Pro všechny, kteří holdují 
sluníčku a opálené pokožce, jsou tu 

nádherné pláže. Zapomeňte na přepl-
něné pláže, v arabských emirátech 

to nehrozí. Je tu klid, pohoda a navíc 
příjemná obsluha na pláži. Luxusní 

hotely Vám poskytnou pohodový 
oddych a jejich kvalitní služby předčí 

vaše očekávání. 
Ahlan wa sahlan – vítejte ! 

Abu Dhabi

Dubaj

Ras Al Khaimah
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Poloha: luxusní hotelový areál se nachází přímo 
na 500 m dlouhé soukromé písečné pláži s bí-
lým pískem • 70 m od přístavu Al Hamra • 2 km 
od vodního parku Iceland 

Ubytování: luxusní 2-lůžkové pokoje s  mož-
nosti 1-3 přistýlek • SAT TV • klimatizace • trezor • 
telefon • koupelna s příslušenstvím • fén na vlasy 
• župan • balkon, resp. terasa • možnost přípravy 
kávy a čaje na pokoji • lednička • možnost po-
kojů s výhledem na moře (za příplatek) • wi-fi 
na pokoji (za poplatek) 

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí • ex-
kluzivní restaurace a bary • směnárna • plážový 
bar • noční klub • 2 velké venkovní bazény • dět-
ský bazén • venkovní relaxační jacuzzi pro do-
spělé • fitness centrum • hotelové spa centrum • 
obchody • dětský miniklub • salon krásy • shuttle 
bus do Dubaje (za poplatek) 

Stravování: polopenze plus – snídaně a večeře 
formou švédských stolů a all inclusive nealkoho-

lických nápojů podávaných během dne, víno 
a pivo podávané během večeře, resp. možnost 
doobjednání all inclusive (za příplatek)

Pláže: krásná dlouhá písečná hotelová pláž 
s pozvolným vstupem do moře • lehátka, slu-
nečníky a plážové osušky (zdarma)

Sport a zábava: fitness • 2 tenisové kurty • gol-
fové hřiště (za  poplatek) • hotelové animace • 
miniklub • dětské hřiště • minigolf • volejbal 

ultra all inclusive snídaně , obědy a večeře 
formou švédských stolů 

včt. nápojů • nealkoholické, místní alkoholic-
ké, vybrané importované alkoholické nápoje, 
aperitivy a  kokteily • pestré občerstvení bě-
hem dne • čaj, káva a čokoláda • hotelové ani-
mace • slunečníky a  lehátka u  bazénu 
a  na  pláži zdarma • bonus (půl denní výlet 
do Dubaje zdarma, bonus se týká klientů pro 
letní pobytové zájezdy) 

Ceník: str. 276

Hilton Al Hamra Rezort 
Beach & Golf hotel  
od 25 752 Kč/8 dní • od 32 552 Kč/11 dní

oficiální hodnocení: *****
webová stránka: www.hilton.com

Naše mínění: soukromá hotelová pláž s  výhledem 
na Arabský záliv a hory Hajar vás uchvátí svou kolosální 
krásou. Dominantou venkovního prostoru jsou bazéno-
vé komplexy obklopené krásnou palmovou zahradou 
s výhledem na oceán a lagunu. Ve stínu palem si můžete 
vychutnávat atmosféru ,, Arabského Karibiku´´. Na své si 
přijdou sportovní nadšenci, kteří určitě nepohrdnou roz-
manitostí sportovních aktivit. Přímo v areálu jsou teniso-
vé kurty, minigolf a nebo jsou vám k dispozici fotbalové 
možnosti. Hotel nabízí i lekce golfu na golfovém hřišti. 

Ras Al Khaimah



227226
PRO

NÁROČNÉ

SAE

Poloha: luxusní komplex známé hotelové sítě 
Hilton se nachází v letovisku Abu Dhabí přímo 
u  pláže • vzdálený od  mezinárodního letiště 
v Dubaji 90 min. • v pěší vzdálenosti od nákup-
ních možností a atrakcí

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností 1 přis-
týlky • klimatizace • koupelna s příslušenstvím • 
fén na vlasy, župan • LCD TV • možnost přípravy 
kávy a čaje na pokoji • trezor • minibar (za po-
pllatek) • možnost pokojů s výhledem na moře 
(za příplatek) • wi-fi připojení na pokoji (za po-
platek), v lobby prostorách zdarma 

Vybavení hotelu: velkolepá recepce se smě-
nárnou • restaurace Bocca s  italskou kuchyní • 
restaurace Vascos • japonská restaurace Toki • 
Jazz Bar • hlavní restaurace La Terezza • plážový 
klub Escape • bar Hemingway ś • čínská restau-
race Royal Orchid • coffe lounge Vienna Plaza 
• dětský bazén • 2 bazény • wi-fi v  prostorách 
lobby zdarma • Hiltonnia Beach club • miniklub 
• hřiště

Stravování: formou all inclusive

Pláže: přímo u hotelu nádherná 11 km dlouhá 
písečná pláž s  pozvolným vstupem do  moře, 
která je propojena s hotelem podchodem • le-
hátka, slunečníky a plážové osušky zdarma

Sport a  zábava: fitness centrum • plážový 
volejbal • boccia • sportovní programy během 
dne • Spa centrum (za poplatok) • aerobic • živá 
hudba • tenisový kurt • šipky • stolní tenis • biliard 
• golfové hřiště (za poplatok) • vodní sporty

ultra all inclusive snídaně, obědy a večeře 
formou bohatých švéd-

ských stolů včt. nápojů • snacky • káva, čaj, 
minerálka, nealkoholické nápoje, džusy, alko-
holické nápoje místní výroby, víno, pivo, gin, 
vodka, rum, whisky • dětský miniklub • slu-
nečníky a lehátka u bazénu a na pláži zdarma 
• využívání bazénu a  tobogánu v  Hiltonnia 
Beach Club zdarma 

Ceník: str. 276 

Hilton Abu Dhabi hotel  
od 29 352 Kč/8 dní • od 37 512 Kč/11 dní

oficiální hodnocení: *****
webová stránka: www.hilton.com

Naše mínění: okouzlující hotel Abu Dhabi ze známé 
prestižní sítě hotelů Hilton se nachází v centru hlavní-
ho města Abu Dhabí s krásným výhledem na Arabský 
záliv. Resort se nachází na krásné široké 11 km dlouhé 
písečné pláži. Hotel tohoto známého řetězce svým 
hostům nabízí ideální podmínky na strávení relaxační 
i aktivní dovolené. Tento vynikající hotel doporučuje-
me těm z vás, kteří mají rádi kvalitní servis, luxus a pr-
votřídní komfort. Doporučujeme návštěvu sněhobílé 
mešity šejka Zayeda, která se stala novodobým sym-
bolem Abu Dhabí. Tato velká mešita z bílého mramoru, 
kde se vejde až 41 tisíc věřících a  patří mezi největší 
mešity na světě.

Abu Dhabi
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Poloha: luxusní komplex známé hotelo-
vé sítě Hilton se nachází v letovisku Ras Al 
Khaimah • na  nádherné 650 m dlouhé pí-
sečné pláži • vzdálený od  mezinárodního 
letiště v Dubaji cca 50 minut • nedaleko se 
nachází nákupní centrum Al Hamra Mall 
a  Al Hamra Village, kam dojdete cca za  5 
minut • 15 minut jízdy centrum 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 • 
wi-fi připojení je ve všech pokojích (za po-
platek) • individuální regulovaná klimatiza-
ce • koupelna s příslušenstvím • fén na vla-
sy, župan • LCD TV • možnost přípravy kávy 
a čaje na pokoji • žehlička a žehlící prkno • 
trezor • minibar (za  poplatek) • pohodlné 
sezení na balkoně s nádherným výhledem 
• možnost pokojů s  výhledem na  moře 
(za příplatek) 

Vybavení hotelu: nově otevřený luxus-
ní hotel se zajímavou výzdobou ve  stylu 
čokoládových koláčků cookies • hotel je 
vyjímečný tím, že koláčky cookies s  jedi-
nečnou recepturou dostanete na přivítání 
na recepci hotelu • hotel se skládá z hlav-
ní 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, parné sauny, whirpool, 
masáže) • 24-hodinové fitness centrum 
s nejmodernějším zařízením • 7 restaurací 
a barů (hlavní restaurace Al Marjan, kde se 
podává vynikající světová kuchyně a lokál-
ní speciality, Sho Fee louge –bar s  arab-
skými snacky a  shishou, Lobby Louge – 
kde se servírují snacky, káva, čaj a nápoje, 
Brasserie – evropská kuchyně excelentní 
kvality, Vespa ristorante – stylová italská 
restaurace, The Anchore Pub – skvělé 
místo na relaxaci, kde si vychutnáte kvalit-

Hilton Double Tree 
Marjan Island hotel  
Resort & Spa
od 27 592 Kč/8 dní • od 35 032 Kč/11 dní

oficiální hodnocení: *****
webová stránka: www.hilton.com

Naše mínění: exkluzivní Double Tree hotel ze zná-
mé prestižní sítě hotelů Hillton se nachází na  ostrově 
Marjan Island v  okouzlujícím letovisku Ras Al Khai-
mah. Hotel byl otevřený v  roce 2014 a  jeho typickým 
znakem jsou čokoládové koláčky cookies, kterými vás 
přivítají. Všechny okouzlí soukromá bílá pláž dlouhá 
650 m. Příjemné chvíle oddychu si můžete vychutnat 
v  překrásném hotelovém areálu, s  krásnými bazény, 
bary a restauracemi. Zaplavat si můžete v jednom z pěti 
bazénů s  nastavitelnou teplotou, včt. 2 bazénů pro 
děti. Nádech exotiky dotváří rozlehlá zahrada, kde se 
vytváří ideální rovnováha mezi lenošením na bílé pláži, 
oddychem v  luxusních pokojích a  velkým množstvím 
aktivit. Dominantou hotelu jsou výjimečné hotelové 
koupele s bohatými procedurami. Nachází se tu sedm 
léčebných a oddychových místností s bohatou nabíd-
kou masáží. Relaxovat můžete ve  wellness centru se 
saunou a  vířivkou. Mimořádně atraktivní prázdninová 
nabídka představuje kombinaci nádherného prostředí 
a  vynikajících služeb, a  tím je tento hotel předurčený 
splnit očekávání i těm nejnáročnějším klientům. Vedle 
vysoké kvality stravovacích služeb jsou vám k dispozici 
hotelové animace a pro ty aktivnější je tu možnost vyu-
žití nabídky bohatých vodních sportů. Tento vynikající 
hotel doporučujeme těm z Vás, kteří mají rádi kvalitní 
servis, luxus a  prvotřídní komfort. Oddejte se s  námi 
prázdninovému oddychu pod horkým arabským slun-
cem a  prožijte skvělé prázdniny, na  které jen tak ne-
zapomenete. Jsme si jisti, že letní dovolená strávená 
v hotelu naplní vaše očekávání ideálního relaxu, který 
bude jedinečnou kombinací aktivního a pasivního od-
počinku, dobrého ubytování a kvalitních služeb.

Ras Al Khaimah
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ní vína a dobré jídlo • Boardwalk –pool bar, 
ideální místo pro občerstvení s  čerstvými 
džusy a nealkoholickými kokteily • herna • 
5 bazénů, z  toho 2 jsou určené 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 • wi-fi v prostorách lobby zdarma

Stravování: formou all inclusive 

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

Sport a zábava: fitness centrum s nejmo-
dernějším vybavením (otevřené 24 hodin) 
• plážový volejbal • badminton • boccia • 
sportovní programy během dne • Spa cen-
trum (za poplatek) • nemotorizované vod-
ní sporty na  pláži (vodní lyžování, plach-

tění, možnost rybaření) • dětské animační 
programy • dětský koutek • hřiště • hote-
lové animace pro dospělé • živá hudba • 
tenisové kurty • šipky • stolní tenis • biliard • 
možnost potápění v blízkosti hotelu • gol-
fové hřiště

ultra all inclusive snídaně, pozdní sní-
daně, obědy a  večeře 

formou bohatých švédských stolů včt. 
nápojů • pestré občerstvení během dne • 
káva, čaj, čokoláda, voda, nealkoholické 
nápoje, džusy, pivo, alkoholické nápoje 
místní výroby, víno, koktejly • hotelové 
animační programy pro děti i  dospělé • 
dětský miniklub od 4-12 let • slunečníky 
a  lehátka u  bazénu a  na  pláži zdarma • 
dětské menu • bonus půldenní výlet 
do Dubaje zdarma (bonus se týká klien-
tů při zakoupení letního pobytového zá-
jezdu) 

Ceník: str. 276 

Ras Al Khaimah

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz
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NABÍZÍME VÁM » 8, 10 nebo 15-denní 
pobytové zájezdy individuální dopravou 
do Chorvatska.

PŘÍPLATKY » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) nebo 

PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) včetně 
pojištění stornopoplatků a asistenčních služeb 
CK (bližší info o pojištění najdete na str. 277). 

BONUS » 2 děti ubytování a stravování 
zdarma: Hedera, Mimosa, Marko Polo, Novi 

Resort a jiné (viz ceník) » nápoje v ceně: Kačjak, 
Ad Turres, Slaven, Omorika, Katarina, Hedera, 
Mimosa

Chorvatsko – střediska Umag, Rabac, Krk, Crikvenica, Selce, 
Novi Vinodolski, Hvar, Orebič, Korčula

CHORVATSKO – termíny 8-denních zájezdů individuálně

Kód zájezdu
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014

1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214

Začátek pobytu 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9.

Konec pobytu 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CHORVATSKO – termíny 10-denních zájezdů individuálně

Kód zájezdu
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107

1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307

Začátek pobytu 2.7. 11.7. 20.7. 29.7. 7.8. 16.8. 25.8.

Konec pobytu 11.7. 20.7. 29.7. 7.8. 16.8. 25.8. 3.9.

Počet nocí 9 9 9 9 9 9 9

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 nocí 

osoba na základním lůžku 5 790 6 290 6 990 7 690 8 190 8 990 9 490 10 190

4 632 5 032 5 592 6 152 6 552 7 192 7 592 8 152

dospělá osoba na 1. přistýlce 4 790 5 290 5 790 6 290 6 690 7 390 7 790 8 290

dítě do 12 let na 1. přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 12 let na 1. přistýlce 4 790 5 290 5 790 6 290 6 690 7 390 7 790  8290

dítě do 12 let bez lůžka 3 190 3 390 3 890 3 990 4 390 4 990 5 190 5 490

dítě do 5 let bez služeb ubytování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, nápoj k večeři (2dcl vína, piva nebo nealka), služby delegáta, 
DPH.  omezený počet pokojů

Podmínky  
na straně 4 - 5.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 nocí 

osoba na základním lůžku 5 790 6 290 6 990 7 690 8 190 8 990 9 490 10 190

4 632 5 032 5 592 6 152 6 552 7 192 7 592 8 152

dospělá osoba na 1. přistýlce 4 790 5 290 5 790 6 290 6 690 7 390 7 790 8 290

dítě do 12 let bez lůžka 3 190 3 390 3 890 3 990 4 390 4 990 5 190 5 490

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 5 let bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. Příplatek » za pokoj s orientací na 
mořskou stranu +140Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj s balkonem +140Kč na pokoj a noc pobytu.
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Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 nocí 

osoba na základním lůžku 5 590 5 990 6 990 7 890 8 390 8 990 9 490 10 390

4 472 4 792 5 592 6 312 6 712 7 192 7 592 8 312

dospělá osoba na 1. přistýlce 4 590 4 990 5 790 6 290 6 990 7 390 7 790 8 590

dítě do 12 let na 1. přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 12 let na 1. přistýlce 4 590 4 990 5 790 6 290 6 990 7 390 7 790 8 590

dítě do 12 let bez lůžka 3 190 3 390 3 890 3 990 4 590 4 990 5 190 5 690

dítě do 5 let bez služeb ubytování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, nápoj k večeři (2dcl vína, piva nebo nealka), klub, služby 
delegáta, DPH. *omezený počet pokojů

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 nocí 

osoba na základním lůžku 6 290 6 690 7 390 7 890 8 890 9 490 9 990 10 890

5 032 5 352 5 912 6 312 7 112 7 592 7 992 8 712

dospělá osoba na 1. přistýlce 5 290 5 590 6 290 6 490 7 190 7 790 8 290 8 990

dítě do 12 let na 1. přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 12 let na 1. přistýlce 5 290 5 590 6 290 6 490 7 190 7 790 8 290 8 990

dítě do 12 let bez lůžka 3 390 3 690 3 990 4 390 4 790 5 190 5 490 5 990

dítě do 5 let bez služeb ubytování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, nápoj k večeři (2dcl vína, piva nebo nealka), služby delegáta, 
DPH.  *omezený počet pokojů

Ceny zájezdů na 7 nocí 

osoba na základním lůžku 6 490 6 990 7 390 8 390 8 990

5 192 5 592 5 912 6 712 7 192

dospělá osoba na 1. přistýlce 4 790 4 990 5 590 6 290 6 690

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za pokoj 3*** standardu +200 Kč na pokoj a noc pobytu. 

Ceny zájezdů na 7 nocí 

osoba na základním lůžku 7 190 7 690 8 590 9 290 9 790

5 752 6 152 6 872 7 432 7 832

dospělá osoba na 1. přistýlce 5 290 5 590 6 290 6 690 7 190

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za pokoj s orientací na mořskou stranu +140 Kč na pokoj a noc pobytu » za klimatizovaný pokoj s orientací na moř-
skou stranu + 300 Kč  na pokoj a noc pobytu » za služby all inclusive light za dítě do 6 let +200 Kč na osobu a noc pobytu » za služ-
by all inclusive light za osobu od 6 let +360 Kč na osobu a noc pobytu. 

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 nocí 

osoba na základním lůžku 7 390 8 190 8 890 9 590 10 490 12 590 12 990 13 490

5 912 6 552 7 112 7 672 8 392 10 072 10 392 10 792

dospělá osoba na 1. přistýlce 5 590 5 990 6 490 6 990 7 690 8 990 9 490 9 690

1. dítě do 10 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě do 10 let na přistýlce 3 990 4 390 4 790 4 990 5 590 6 690 6 890 6 990

1., resp. 2. dítě 10 - 16 l. na přist. 4090 4 390 4 790 5 090 5 590 6 690 6 890 6 990

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování v pokoji klasik, polopenze, pobytová taxa, nealko nápoj k večeři (voda, džús), služby 
delegáta, DPH.  Příplatek » za pokoj standard +170Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj standard s orientací na mořskou stranu a 
s balkonem +480 Kč na pokoj a noc pobytu.
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TOP FIRST MINUTE

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 nocí 

osoba na základním lůžku 10 690 10 990 11 490 13 290 14 290 15 990 16 590 17 490

8 552 8 792 9 192 10 632 11 432 12 792 13 272 13 992

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 890 8 990 9 290 10 990 11 690 12 990 13 490 14 190

dítě 10-18 let na přistýlce 7 890 7 990 8 390 9 590 10 290 11 590 11 890 12 590

dítě do 10 let na 1. přistýlce ubytování a stravování  ZDARMA

dítě do 5 let bez lůžka ubytování a stravování  ZDARMA

dítě do 10 let na 2. přistýlce 5 590 5 890 5 990 6 990 7 390 8 590 8 790 9 290

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze plus, pobytová taxa, nápoj k večeři (2dcl vína, piva nebo nealka), odpolední 
koláč, káva nebo čaj, sauna, fitnes, služby delegáta, DPH. Příplatek » za pokoj s balkonem a orientací na mořskou stranu v hotelu 
Hedera +800 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj s balkonem a orientací na mořskou stranu v hotelu Mimosa +850 Kč na pokoj a noc 
pobytu » za služby all inclusive light +550 Kč na osobu a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 nocí 

osoba na základním lůžku 9 590 10 290 11 490 12 190 13 290 15 390 15 890 16 590

7 672 8 232 9 192 9 752 10 632 12 312 12 712 13 272

 dospělá osoba na 1. přistýlce 7 890 8 390 9 290 9 990 10 990 12 590 12 990 13 490

dítě do 7 let na 1.  přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 13 let na 1. přistýlce 4 990 5 590 5 990 6 490 6 990 7 990 8 290 8 790

dítě do 7 let bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

 V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.  *omezený počet pokojů
Příplatek » za pokoj s balkonem +140 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj s orientací na mořskou stranu +140 Kč na pokoj a noc 
pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí 

osoba na základním lůžku 9 990 10 690 11 890 12 890 13 790

7 992 8 552 9 512 10 312 11 032

dospělá osoba na 1. přistýlce 7 190 7 890 8 590 9 290 9 990

dítě do 12 let na  1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 7 let bez lůžka 5 290 5 790 6 290 6 690 7 190

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.  
Příplatek »  za pokoj s orientací na mořskou stranu  + 200 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 nocí 

osoba na základním lůžku 11 190 11 890 12 590 13 790 14 490 16 590 16 990 17 990

8 952 9 512 10 072 11 032 11 592 13 272 13 592 14 392

dospělá osoba na 1. přistýlce 10 290 10 990 11 490 12 590 13 290 15 190 15 590 16 390

dítě od 10 do 12 let na přistýlce 9 090 9 790 10 490 11 190 11 890 13 490 13 990 14 690

dítě do 10 l. na přist., do 6 r. bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

 V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 nocí 

osoba na základním lůžku 8 390 9 590 10 990 11 690 12 390 14 490 14 890 15 590

6 712 7 672 8 792 9 352 9 912 11 592 11 912 12 472

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 190 9 290 10 690 11 490 12190 14 190 14 690 15 390

1. dítě do 14 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2., resp. 3. dítě do 14 let na přist. 4 590 4 990 5 790 6 290 6 490 7 590 7 790 8 290

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování ve studiu, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za apartmán 2+1: +140 Kč na apartmán a noc pobytu » za apartmán 2+2: +200 Kč na apartmán a noc pobytu » 
za apartmán 2+3: +280 Kč na apartmán a noc pobytu.
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| apartmány      | strana 20-21
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NOVI RESORT DE LUXE APARTMÁNY 
| apartmány      | strana 20-21
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Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 nocí 

osoba na základním lůžku 10 990 11 690 12 990 13 990 14 490 16 790 17 290 17 990

8 792 9 352 10 392 11 192 11 592 13 432 13 832 14 392

dospělá osoba na přistýlce 10 690 11 490 12 890 13 790 14 290 16 390 16 790 17 490

dítě 6 - 12 let na přistýlce 5 790 6 290 6 990 7 390 7 690 8 790 8 990 9 490

dítě do 6 l. na přist., resp. bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. V apartmánu typu Premium Family 1 
se účtuje 2 x cena na základním lůžku a osoby na přistýlkách podle ceníku. V apartmánu typu Premium Family 2  se účtuje 3 x cena 
na základním lůžku a osoba na přistýlce podle ceníku. V apartmánu typu Premium Family 3  se účtuje 4 x cena na základním lůžku.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 nocí 

osoba na základním lůžku 10 290 11 190 12 190 13 290 14 490 16 590 17 090 17 990

8 232 8 952 9 752 10 632 11 592 13 272 13 672 14 392

osoba na 1. přistýlce 8 390 8 990 9 990 10 990 11 890 13 990 14 690 15 190

dítě do 12 let bez lůžka 5 590 5 990 6 490 6 990 7 690 8 990 9 490 9 690

dítě do 5 let bez služeb ubytování ZDARMA

 V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, nápoje k večeři v neomezeném množství (víno, pivo nebo 
nealko), služby delegáta, DPH. Příplatek » za pokoj s výhledom na moře + 170 Kč na pokoj a noc pobytu. 

4-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20% a 1. dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA a 2. dítě do 6 let 
ZDARMA » již od 17 584 Kč

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 nocí 

osoba na základním lůžku 12 390 12 990 13 990 15 190 15 890 18 190 18 690 19 690

9 912 10 392 11 192 12 152 12 712 14 552 14 952 15 752

osoba na 1. přistýlce 9 990 10 690 11 490 12 390 12 890 14 890 15 190 15 890

dítě do 12 let bez lůžka 6 490 6 990 7 390 7 890 8 390 9 490 9 690 10 190

dítě do 5 let bez služieb ubytování ZDARMA

 V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, nápoje k večeři (víno, pivo nebo nealko) v neomezeném 
množství, služby delegáta, DPH. Příplatek » za pokoj s balkonem + 310Kč na pokoj a noc pobytu. 

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 nocí 

osoba na základním lůžku 11 190 11 890 12 890 13 790 14 790 16 990 17 490 18 190

8 952 9 512 10 312 11 032 11 832 13 592 13 992 14 552

dospělá osoba na přistýlce 10 990 11 690 12 590 13 590 14 290 15 990 16 590 17 490

dítě 6 - 12 let na přistýlce 5 990 6 290 6 690 7 190 7 690 8 790 8 990 9 490

dítě do 6 l. na přist., resp. bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.  V Apartmánu De Luxe se účtuje 3 x 
cena na základním  lůžku a osoba na přistýlce pode ceníku. 

4-členná rodina - 3 dospělí se slevou až 20%  a 1. dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA » již od 26 856 Kč
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Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 nocí 

osoba na základním lůžku 15 490 15 890 16 690 17 590 17 790 21 290 21 790 22 290

12 392 12 712 13 352 14 072 14 232 17 032 17 432 17 832

dospělá osoba na 1. přistýlce 13 990 14 490 15 190 15 890 16 190 19 390 19 890 19 990

dítě do 10 let na  přistýlce ubytování a služby all inclusive light ZDARMA

dítě od 10 do 14 let na přistýlce 8 190 8 390 8 590 8 990 9 290 11 190 11 390 11 590

dítě do 14 let na přist. v rod. pokoji 8 190 8 390 8 590 8 990 9 290 11 190 11 390 11 590

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, služby all inclusive light, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za superior pokoj  +170 Kč na pokoj a noc pobytu » za rodinný pokoj +280 Kč na pokoj a noc pobytu.

 Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 nocí 

osoba na základním lůžku 15 690 16 190 16 890 17 790 18 290 21 790 22 290 22 690

12 552 12 952 13 512 14 232 14 632 17 432 17 832 18 152

dospělá osoba na 1. přistýlce 14 290 14 790 15 490 16 190 16 690 19 890 19 990 20 590

dítě do 7 let na přistýlce ubytování a služby all inclusive light ZDARMA

dítě od 7 do 14 let na přistýlce 8 190 8 390 8 890 9 290 9 590 11 390 11 590 11 890

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, služby all inclusive light, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s orientací na mořskou stranu +400 Kč na pokoj a noc pobytu.

3-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20% a 1 dítě do 10 let na přistýlce ZDARMA » již od 24 784 Kč 

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 nocí 

osoba na základním lůžku 16 690 16 990 17 790 18 490 18 990 22 690 23 190 23 690

13 352 13 592 14 232 14 792 15 192 18 152 18 552 18 952

dítě do 6 l. na přist., resp. bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

dítě 6 - 12 let na přistýlce 8 590 8 890 9 290 9 590 9 790 11 890 11 990 12 290

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s orientací na mořskou stranu +110 Kč na pokoj a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20% a 2 děti do 6 let na přistýlce ZDARMA » již od 26 704 Kč 

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 nocí 

osoba na základním lůžku 12 590 13 290 14 290 15 490 16 190 18 490 19 190 19 890

10 072 10 632 11 432 12 392 12 952 14 792 15 352 15 912

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 990 9 590 10 290 11 190 11 690 13 290 13 790 14 490

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě 12-18 let na 1. přistýlce 6 690 6 990 7 390 8 190 8 390 9 690 9 990 10 390

dítě na 2. přist. do 18 let v rod. pokoji ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování v pokoji standard, polopenze, pobytová taxa, nápoj k večeři (pivo, džus nebo voda), služby 
delegáta, DPH. V rodinném pokoji se účtuje 3 x cena na základním lůžku a dítě na 2. přistýlce dle ceníku. Příplatek »  za pokoj stan-
dard s balkonem + 220 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj superior s balkonem +  440 Kč na pokoj a  noc pobytu.

3-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20% a 1 dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA » již od 20 144 Kč
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NABÍZÍME VÁM » 8,10 nebo 15 - denní 
pobytové zájezdy individuální dopravou 
do Chorvatska.

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) 
nebo PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) 
včetně pojištění stornopoplatků a asistenč-
ních služeb CK (bližší info o pojištění najdete 
na str. 277).

BONUS » 2 děti ubytování a stravování 
zdarma v hotelu Donat, Imperial, Olympia, 
Colentum, Hrvatska, Sagitta Holiday Village

Chorvatsko – střediska Petrčane, 
Zadar, Biograd na Moru, Vodice, Murter, 
Primošten, Omiš, Baška Voda, Baško Polje

CHORVATSKO – termíny 8-denních zájezdů individuálně
Kód zájezdu 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415

Začátek pobytu 8.6. 15.6. 22.6 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9.

Konec pobytu 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CHORVATSKO – termíny 10-denních zájezdů individuálně
Kód zájezdu 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507

Začátek pobytu 29.6. 8.7. 17.7. 26.7. 4.8. 13.8. 22.8.

Konec pobytu 8.7. 17.7. 26.7. 4.8. 13.8. 22.8. 31.8.

Počet nocí 9 9 9 9 9 9 9

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 
nocí 

osoba na základním lůžku 5 590 6 290 6 990 7 890 8 590 8 990 9 990 10 690 11 190

4 472 5 032 5 592 6 312 6 872 7 192 7 992 8 552 8 952

dospělá osoba na 1. přistýlce 4 590 5 290 5 790 6 490 7 190 7 390 8 290 8 790 9 290

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování  ZDARMA

dítě do 12 let bez lůžka 3 190 3 390 3 890 4 390 4 590 4 790 5 490 5 690 5 990

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, nápoj k večeři (2 dcl vína, piva nebo nealka), služby delegá-
ta, DPH.

Podmínky  
na straně 4 - 5.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 
nocí 

osoba na základním lůžku 8 390 8 990 10 490 11 190 12 190 12 590 13 990 15 390 15 890

6 712 7 192 8 392 8 952 9 752 10 072 11 192 12 312 12 712

dospělá osoba na 1. přistýlce 6 990 7 390 8 590 8 990 9 990 10 290 11 390 12 590 12 990

dítě do 13 let na 1. přistýlce 4 590 4 790 5 590 5 990 6 490 6 690 7 390 8 090 8 290

dítě do 13 let na 1. přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 7 let bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, klub, DPH. *omezený počet pokojů
Příplatek » za pokoj s balkonem +90 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj ve vilke Clara +400 Kč na pokoj a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20%, 1. dítě do 13 let na přistýlce ZDARMA a 2. dítě do 7 let 
ZDARMA » již od 13 424 Kč
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Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 
nocí 

osoba na základním lůžku 8 890 9 590 9 990 11 190 12 990 13 590 14 690 16 590 16 990

7 112 7 672 7 992 8 952 10 392 10 872 11 752 13 272 13 592

dospělá osoba na přistýlce 7 190 7 890 8 190 8 990 10 690 10 990 11 990 13 490 13 990

1. dítě do 14 let na  přistýlce ubytování a služby all inclusive ZDARMA

2. dítě do 14 l. na přistýlce/bez lůžka 4 790 4 990 5 290 5 990 6 990 7 190 7 790 8 790 8 990

dítě do 5 let bez služeb ubytování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9 x ubytování, služby all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, klub, DPH. Příplatek » za pokoj 
s orientací na mořskou stranu +140 Kč na pokoj a noc pobytu » za klimatizovaný pokoj s orientací na mořskou stranu +220 Kč 
na pokoj a noc pobytu » za klimatizovaný hotelový apartmán s orientací na mořskou stranu +360 Kč na pokoj a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20 %, 1. dítě do 14 let na přistýlce ZDARMA a 2. dítě do 5 let ZDARMA » 
již od 14 224 Kč

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 
nocí 

osoba na základním lůžku 9 290 10 290 11 190 12 390 13 290 13 990 15 590 17 490 17 990

7 432 8 232 8 952 9 912 10 632 11 192 12 472 13 992 14 392

dospělá osoba na 1. přistýlce 7 690 8 390 8 990 9 990 10 990 11 490 12 790  14 190 14 690

dítě do 10 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě 10 - 15 let na přistýlce 4 990 5 590 5 990 6 490 6 990 7 390 8 290 9 290 9 490

dítě do 7 let bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s orientácí na mořskou stranu +110Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 
nocí 

osoba na základním lůžku 9 590 10 290 10 990 12 990 13 990 14 490 15 990 17 490 18 190

7 672 8 232 8 792 10 392 11 192 11 592 12 792 13 992 14 552

dospělá osoba na přistýlce 7 890 8 390 8 990 10 690 11 490 11 890 12 990 14 190 14 890

1. dítě do 12 let na přistýlce* ubytování a služby all inclusive ZDARMA

dítě do 12 let  na přistýlce 4 990 5 590 5 790 6 990 7 390 7 690 8 590 9 290 9 490

dítě do 7 let na přistýlce/bez lůžka ubytování a služby all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9 x ubytování, služby all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. *omezený počet pokojů
Příplatek » za čtyřlůžkový apartmán +330 Kč na apartmán a noc pobytu » za čtyřlůžkový bungalov +170 Kč na bungalov a noc 
pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 
nocí 

osoba na základním lůžku  9 590 10 290 10 990 12 990 13 990 14 490 15 990 17 490 18 190

7 672 8 232 8 792 10 392 11 192 11 592 12 792 13 992 14 552

dospělá osoba na 1. přistýlce 7 890 8 390 8 990 10 690 11 490 11 890 12 990 14 190 14 890

dítě do 7 let na přistýlce/bez lůžka ubytování a služby all inclusive ZDARMA

dítě do 12 let na přistýlce 4 990 5 590 5 790 6 990 7 390 7 690 8 590 9 290 9 490

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, služby all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.
Příplatek » za pokoj s balkonem a orientací na mořskou stranu +280 Kč na pokoj a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20% a 1. dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA a 2. dítě do 7 let 
ZDARMA » již od 15 344 Kč 
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Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 
nocí 

osoba na základním lůžku 9 990 10 990 12 190 13 290 14 790 15 190 16 790 18 690 19 390

7 992 8 792 9 752 10 632 11 832 12 152 13 432 14 952 15 512

dospělá osoba na přistýlce 8 190 8 990 9 990 10 990 11 890 12 390 13 790 15 190 15 890

dítě 12 - 18 let na přistýlce 7 190 7 890 8 890 9 590 10 490 10 990 12 090 13 490 13 990

dítě 7 - 12 let na přistýlce 5 290 5 790 6 490 6 990 7 690 7 890 8 790 9 690 10 190

dítě do 7 let na přistýlce ubytování a služby all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, služby all inclusive, pobyotvá taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s balkonem +250 Kč na pokoj a noc pobytu » za rodinný pokoj + 560 Kč na pokoj a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20% a 2 děti do 7 let na přistýlce ZDARMA » již od 15 984 Kč

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 
nocí 

osoba na základním lůžku 9 990 10 690 12 190 13 290 14 790 15 190 16 790 18 690 19 390

7 992 8 552 9 752 10 632 11 832 12 152 13 432 14 952 15 512

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 190 8 990 9 990 10 990 11 890 12 390 13 790 15 190 15 890

dítě do 12 let na 1.  přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě 12-15 let na 1.  přistýlce 5 290 5 790 6 490 6 990 7 690 7 890 8 790 9 690 10 190

junior 12 -17 let na 1.  přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, vstup do wellness, DPH. *platí při koupi 
zájezdu do 31.03.2017.  Příplatek » za pokoj s balkonem a orientací na mořskou stranu +110Kč na pokoj a noc pobytu. 

 3-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20% a 1 dítě do 17 let na přistýlce ZDARMA » již od 15 984 Kč

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 
nocí 

osoba na základním lůžku 9 790 10 490 11 890 12 990 14 490 14 990 16 790 18 690 19 390

7 832 8 392 9 512 10 392 11 592 11 992 13432 14 952 15 512

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 190 8 590 9 790 10 690 11 890 12 190 13 490 14 890 15 590

dítě do 12 let na 1.  přistýlce ubytování a stravování  ZDARMA

dítě 12-15 let na 1.  přistýlce 5 290 5 590 6 290 6 990 7 690 7 890 8 790 9 690 9 990

junior 12 -17 let na 1.  přistýlce* ubytování a stravování  ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, vstup do wellness, DPH. *platí při koupi 
zájezdu do 31.03.2017.  Příplatek » za pokoj s balkonem +110 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 
nocí 

osoba na základním lůžku 10 290 11 190 11 890 13 090 14 490 14 990 16 790 18 690 19390

8 232 8 952 9 512 10 472 11 592 11 992 13 432 14 952 15 512

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 590 8 990 9 790 10 690 11 890 12 190 13 490 14 690 15 390

1. dítě do 6 let na přistýlce ubytování a stravování  ZDARMA

1. dítě 6 - 12 let na přistýlce 5 590 5 990 6 290 6 990 7 690 7 890 8 790 9 490 9 990

osoba na přistýlce* ubytování a stravování  ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 5 590 5 990 6 290 6 990 7 690 7 890 8 790 9 490 9 990

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. *omezený počet pokojů, platí při koupi 
zájezdu do 28.02.2017. Příplatek » za oběd +220 Kč na osobu a den » za pokoj s balkonem +280 Kč na pokoj a noc pobytu » za po-
koj s orientací  na mořskou stranu a s balkonem  +340 Kč na pokoj a noc pobytu.
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Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 
nocí 

osoba na základním lůžku 12 190 12 890 13 590 14 490 15 190 15 690 18 190 19 190 19 690

9 752 10 312 10 872 11 592 12 152 12 552 14552 15 352 15 752

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 990 10 490 11 190 11 890 12 590 12 890 14 890 15 590 15 890

1. dítě do 13 let na přistýlce 6 490 6 690 7 190 7 690 7 890 8 190 9 490 9 990 10 190

1. dítě do 13 let na přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě do 13 let na přistýlce 6 490 6 690 7 190 7 690 7 890 8 190 9 490 9 990 10 190

dítě do 7 let bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, klub, DPH. *omezený počet pokojů
Příplatek » za pokoj s výhledom na moře + 110 Kč na pokoj a noc pobytu » za rodinný pokoj +420 Kč na pokoj a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20%, 1. dítě do 13 let na přistýlce ZDARMA a 2. dítě do 7 let 
ZDARMA » již od 19 504 Kč

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 
nocí 

osoba na základním lůžku 12 990 13 990 14 990 15 890 16 690 16 990 19 890 21 090 21 490

10 392 11 192 11 992 12 712 13 352 13 592 15 912 16 872 17 192

dospělá osoba na 1. přistýlce 11 890 12 890 13 590 14 490 15 190 15 490 18 190 19 390 19 690

dítě 7 - 12 let na 1. přistýlce 3 690 3 990 4 190 4 490 4 690 4 990 5 590 5 890 5 990

dítě do 7 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 
nocí 

osoba na základním lůžku 13 590 14 290 15 690 16 690 17 390 17 790 20 590 21 990 22 490

10 872 11 432 12 552 13 352 13 912 14 232 16 472 17 592 17 992

dospělá osoba na 1. přistýlce 10 990 11 690 12 890 13 590 14 090 14 490 16 790 17 790 18 190

dítě 6 - 12 let na 1. přistýlce 7 190 7 390 8 190 8 590 9 090 9 290 10 690 11 390 11 590

dítě do 6 l. na 1. přistýlce/bez lůžka ubytování a stravování  ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. Příplatek » za pokoj s orientací 
na mořskou stranu +110Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj 5*standardu v budově Olympia Sky +1350Kč na osobu a noc pobytu. 

3-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20%, dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA » již od 20 784 Kč

4-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20%, 1. dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA a 2. dítě do 6 let 
ZDARMA » již od 21 744 Kč

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů na 9 
nocí 

osoba na základním lůžku 12 390 12 990 14 290 15 190 15 890 16 390 18 490 19 690 19 990

9 912 10 392 11 432 12 152 12 712 13 112 14 792 15 752 15 992

dospělá osoba na přistýlce 9 990 10 690 11 690 12 390 12 890 13 290 14 890 15 890 16 390

1. dítě do 12 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě od 12  do 16 let na přistýlce 7 690 8 190 8 890 9 590 9 790 10 290 11 390 11 990 12 590

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9 x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatek »  za pokoj s orientací na mořskou stranu +220 Kč na pokoj a noc pobytu.
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Fa k u ltat iv n í  v ýlet y

Dalmácie
Národní parky Krka a Kornati, návštěva historického Dubrovniku či Splitu,  plavba lodí na ostrov 
Zlarin nebo Brač-Bol, pohoří Biokovo, rafting na řece Cetina.

Nechte se zlákat širokou nabídkou výletů do Dalmácie. Pro milovníky přírody a kultury je zážitke ná-
vštěva národních parků nebo historických středisek Jadranu a ti odvážní a sportově založení si určitě 
přijdou na své během raftingu nebo výstupu na horský masiv.    

Istrie
Národní parky Brijuni a Plitvická jezera, výlet rychlolodí do Benátek, Istria tour, fish piknik s ochut-
návkou vín v městečku Vrbnik

Poznejte s námi zajímavá místa, historické památky a romantická zákoutí severního Chorvatska  i 
okolní krajiny nebo úžasné scenérie z filmů o legendárním Winnetouovi. Zaručujeme vám nezapome-
nutelné zážitky plné dobrodružství, zábavy a příjemné jadranské atmosféry. 

NABÍZÍME VÁM » 8 a 15 - denní  
pobytové zájezdy individuální dopravou do Chorvatska.

OSTATNÍ » informace o příplatcích viz Ceník Chorvatsko str. 230.

Chorvatsko – střediska Omiš, Baška Voda

Ceny zájezdů na 7 nocí 

osoba na základním lůžku 9 590 9 990 11 190 12 990 13 590

7 672 7 992 8 952 10 392 10 872

dospělá osoba na přistýlce 7 890 8 190 8 990 10 690 10 990

1.dítě do 14 let na  přistýlce ubytování a služby all inclusive ZDARMA

2.dítě do 14 l. na  přistýlce/bez lůžka 5 090 5 290 5 990 6 990 7 190

dítě do 5 let bez služeb ubytování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, služby all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, klub, DPH. Příplatek » za pokoj s orientací 
na mořskou stranu +140 Kč na pokoj a noc pobytu » za klimatizovaný pokoj s orientací na mořskou stranu +220 Kč na pokoj a noc 
pobytu » za klimatizovaný hotelový apartmán s orientací na mořskou stranu +360 Kč na pokoj a noc pobytu.

CHORVATSKO – termíny 8-denních zájezdů individuálně
Kód zájezdu 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614

Začátek pobytu 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9.

Konec pobytu 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny zájezdů na 7 nocí 

osoba na základním lůžku 8 390 9 290 10 490 11 690 12 190

6 712 7 432 8 392 9 352 9 752

dospělá osoba na 1. přistýlce 6 990 7 690 8 590 9 590 9 990

dítě 7 - 12 let na 1.  přistýlce 3 890 3 990 4 590 4 990 5 290

dítě do 7 l. na 1.  přistýlce/bez služeb* ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, polopenze, pobytová taxa, nápoje k večeři v neomezeném množství (víno, džus nebo voda), 
služby delegáta, DPH.  * dítě do 7 let bez služeb má jen ubytování zdarma.

 3-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20% a 1 dítě 14 let na přistýlce ZDARMA a 2. dítě do 5 let 
ZDARMA » již od 15 344 Kč

Podmínky  
na straně 4 - 5.
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LEONARDO | hotel       | strana 54

TOP FIRST MINUTE 

IBIZA | depandance      | strana 50 

TOP FIRST MINUTE 

Le te c k á  d o p rava

I n d i v i d u á l n í  d o p rava
NABÍZÍME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-denní 
pobytové zájezdy individuální dopravou  
do Albánie. 

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) nebo 
PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) včetně 

pojištění stornopoplatků, asistenčních služeb CK 
(bližší info o pojištění najdete na str. 277).

NABÍZÍME VÁM » 8 nebo 15-denní letecké 
pobytové zájezdy do Albánie. 

LÉTAME » leteckou společností Travel 
Service a.s., resp.  SmartWings přímými 
lety z Prahy (PRG) na letiště Tirana (TIA). 
Letecká doprava zahrnuje letištní poplatky, 
bezpečnostní taxy, emisní a servisní poplatky 
včetně transferů na místě pobytu.

PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU » příplatek 
za leteckou dopravu z Prahy (PRG) na leti-
ště Tirana (TIA) + 9 490 Kč na osobu k ceně 
pobytu. 

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) 
nebo PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) 
včetně pojištění stornopoplatků, asistenč-
ních služeb CK (bližší info o pojištění najdete 
na str. 277)

DVOJTERMÍN » cena 15-denního (14 nocí) 
leteckého pobytového zájezdu do Albánie 
představuje součet dvou za sebou následu-
jících termínů na 7 nocí, ke kterému třeba 
přičíst cenu letenky + 9 490 Kč na osobu.

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pev-
nou cenu 990 Kč.

Albánie - střediska Shëngjin a Durrës

ALBÁNIE – termíny 8-denních zájezdů individuálně
Kód zájezdu 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362

Začátek pobytu 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9.

Konec pobytu 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

ALBÁNIE – termíny 8  a 15 -denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362

Datum odletu PRG 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9.

Datum příletu PRG 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

termíny 11 a 12-denních zájezdů individuálně
Kód zájezdu 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2406

Začátek pobytu 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8.

Konec pobytu 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10

  Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů 
na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 7 690 7 990 8 590 8 990 12 290 12 990 13 990

6 152 6 392 6 872 7 192 9 832 10 392 10 872

dospělá osoba na 1. přistýlce 7 390 7 890 8 390 8 890 11 790 12 590 13 590

1. dítě do 13 let na  přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

1., resp. 2. dítě 7-13 let na přistýlce 4 090 4 290 4 490 4 790 6 290 6 790 7 290

dítě do 7 let na přistýlce, resp. bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, polopenze „ULTRA“, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. * omezený počet  
pokojů. Příplatek » za rodinný pokoj +220 Kč na pokoj a noc pobytu » za balkón + 60 Kč na pokoj a noc pobytu.

 Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů 
na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 7 990 8 590 8 990 9 590 12 290 13 290 14 490

6 392 6  872 7 192 7 672 9 832 10 632 11 592

dospělá osoba na 1. přistýlce 6 690 6 890 7 390 7890 9 890 10 890 11 890

1. dítě do 13 let na přistýlce* ubytování a all inclusive ZDARMA

1., resp. 2. dítě 7-13 let na přístýlce 4 290 4 490 4 790 4 990 6 290 6 790 7 590

dítě do 7 let na přistýlce, resp. bez lůžka ubytování a all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. * omezený počet pokojů    
Příplatek » za pokoj s balkónem + 90 Kč na pokoj a noc pobytu

Letecká doprava od 7 308 Kč

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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                               Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů 
na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 8 990 9 790 10 290 10 790 13 990 15 190 16 390

7 192 7 832 8 232 8 632 11 192 12 152 13 112

dospělá osoba na 1. přistýlce 7 390 7 890 8 390 8 890 11 390 12 290 13 290

dítě 7-13 let na 1. přistýlce 4 790 4 990 5 290 5 490 7 290 7 790 8 490

dítě do 7 let. na 1. přístýl., resp.bez lůžka ubytování a all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s orientací na mořskou stranu + 270 Kč na pokoj a noc pobytu.  

  Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů 
na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 10 290 10 990 11 490 11 990 15 690 16 390 17 890

8 232 8 792 9 192 9 592 12 552 13 112 14 312

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 890 9 590 9 790 10 290 13 490 13 990 15 190

1. dítě do 12 let na přistýlce* ubytování a all inclusive ZDARMA

1., resp. 2. dítě 6-12 let na přistýlce 5 290 5 690 5 990 6 190 7 990 8 490 9 190

dítě do 6 let na přístýlce, resp.bez lůžka ubytování a all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, klub, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. * omezený počet pokojů 
Příplatek » za rodinný pokoj + 280 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj s orientací na mořskou stranu s výhledem na bazén 
+ 110 Kč na pokoj a noc pobytu

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů 
na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 7 890 8 590 8 990 9 590 12 590 13 290 14 290

6 312 6 872 7 192 7 672 10 072 10 632 11 432

dospělá osoba na 1. přistýlce 6 490 6 890 7 390 7 890 10 190 10 890 11 590

1., resp. 2. dítě 7-13 let na přistýlce 4 090 4 490 4 790 4 990 6 590 6 790 7 290

dítě do 7 let na přístýlce, resp.bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování v depandance Dolce Vita, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za pokoj v hlavní hotelové budově +330 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj v hlavní budově s orientací na moř-
skou stranu +60 Kč na pokoj a noc pobytu.  

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů 
na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 8 890 9 590 9 990 10 490 13 490 14 490 15 690

7 112 7 672 7 992 8 392 10 792 11 592 12 552

dítě 6 -12 let na 1. přistýlce 4 490 4 990 5 290 5 490 6 990 7 490 8 290

dítě do 6 let na 1.přístýlce resp.bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.  

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů 
na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 8 590 9 290 9 790 10 290 12 990 14 190 15 490

6 872 7 432 7 832 8 232 10 392 11 352 12 392

dospělá osoba na přistýlce 6 890 7 690 7 890 8 390 10 590 11 590 12 590

dítě 6 -13 let na 1. přistýlce 4 490 4 790 4 990 5 290 6 790 7 290 7 990

dítě do 6 let na 1.přístýlce resp.bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 

4-členná rodina - 2 dospělé osoby a 2 děti do 12 a 6 let na přístýlkách  
se slevou 23% » ušetříte až  26 150 Kč a letecká doprava jen za 7 308 Kč /osoba
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NABÍZÍME VÁM » 8 nebo 15-denní  pobyto-
vé zájezdy individuální dopravou a 10-denní 
pobytové zájezdy autobusovou dopravou 
do Bulharska.

DOPRAVA » autobusovou kyvadlovou dopra-
vu zajišťujeme ve spolupráci s renomovanými 
dopravními společnostmi dálkovými klimati-
zovanými autobusy s odjezdem z Prahy a Brna 
přes Bratislavu. Trasa tedy vede přes Česko, 
Slovensko, Maďarsko a Srbsko. Informace 
o nástupních místech, podmínkách a časech 

přepravy vám rádi poskytnou prodejci naší CK.

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) nebo 
PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) včetně 
pojištění stornopoplatků, asistenčních služeb 
CK (bližší info o pojištění najdete na str. 277).

PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU » přímo 
do Bulharska - středisek Elenite, Svatý Vlas, 
Slunečné pobřeží, Pomorie, Primorsko dálko-
vým klimatizovaným autobusem + 3 590 Kč 
na osobu k ceně zájezdu. 

DVOJTERMÍN » cena individuálního zájezdu 
do Bulharska na 14-nocí představuje součet 
dvou za sebou následujících termínů na 7 nocí.

NABÍZÍME VÁM » 8, 11, 12 nebo 15-denní 
letecké pobytové zájezdy do Bulharska.

LÉTÁME » leteckou společností Travel 
Service a.s., resp. SmartWings přímými lety 
z Prahy (PRG), Brna (BRQ) a Ostravy (OSR) 
na letiště Burgas (BOJ). Letecká doprava za-
hrnuje letištní poplatky, bezpečnostní taxy, 
emisní a servisní poplatky včetně transferů 
na místě pobytu.

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) 
nebo PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) 
včetně pojištění stornopoplatků, asistenč-
ních služeb CK (bližší info o pojištění najdete 
na str. 277).

PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU » příplatek 
za leteckou dopravu z Prahy (PRG), Brna 
(BRQ) a Ostravy (OSR) na letiště Burgas 
(BOJ) + 8 990 Kč na osobu k ceně pobytu. 

DVOJTERMÍN » cena 15-denního (14 nocí) 
leteckého pobytového zájezdu do Bulharska 
představuje součet dvou za sebou následují-
cích termínů na 7 nocí, ke kterému třeba přičíst 
cenu letenky + 8 990 Kč.

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pev-
nou cenu 990 Kč.

Bulharsko – Zlaté písky, Elenite, Svatý Vlas, 
Slunečné pobřeží, Pomorie, Primorsko

BULHARSKO – termíny 10-denních zájezdů individuálně a autobusem
Kód zájezdu 3103 3106 3109 3112 3115 3118 3121 3124 3127 3130 3133 3136

Datum odjezdu z ČR 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9.

Datum příjezdu do ČR 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163

Datum odletu PRG 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9.

Datum příletu PRG 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 8-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3102 3105 3108 3111 3114 3117 3120 3123 3126 3129 3132 3135

Datum odletu PRG, BRQ, OSR 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9.

Datum příletu PRG, BRQ, OSR 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3200 3201 3203 3205 3207 3209 3211 3213

Datum odletu PRG 13.6. 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8.

Datum příletu PRG 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11

Le te c k á  d o p rava

Au to b u s ová  a   i n d i v i d u á l n í  d o p rava

Autobusová doprava od 2 872 Kč

Podmínky 
na straně 4 - 5.

Letecká doprava od 6 923 Kč

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 4 390 4 690 5 190 5 590 7 190 7 290 7 890 8 390

3 512 3 752 4 152 4 472 5 752 5 832 6 312 6 712

dospělá osoba  na 1. přistýlce 3 690 3 890 4 390 4 690 5 990 6 190 6 690 6 890

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 4 390 4 690 5 190 5 590 7 190 7 290 7 890 8 390

3 512 3 752 4 152 4 472 5 752 5 832 6 312 6 712

dospělá osoba na 1. přistýlce 3 690 3 890 4 390 4 690 5 990 6 190 6 690 6 890

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 4 390 4 690 5 190 5 590 7 190 7 290 7 890 8 390

3 512 3 752 4 152 4 472 5 752 5 832 6 312 6 712

dospělá osoba na 1. přistýlce 3690 3 890 4 390 4 690 5 990 6 190 6 690 6 890

1. dítě do 12 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 2 490 2 690 2 990 3 190 3 990 4 190 4 490 4 790

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 3 690 3 890 4 390 4 890 5 990 6 190 6 690 7 190

2 952 3 112 3 512 3 912 4 792 4 952 5 352 5 752

dospělá osoba na 1. přistýlce 3 190 3 490 3 690 4 190 4 990 5 190 5 690 5 990

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 2 290 2 290 2 490 2690 3 590 3 590 3 790 3990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 4 390 4 690 5 190 5 590 7 190 7 290 7 890 8 390

3 512 3 752 4 152 4 472 5 752 5 832 6 312 6 712

dospělá osoba na 1. přistýlce 3 690 3 890 4 390 4 690 5 990 6 190 6 690 6 890

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

4. osoba do 12 let v rodinném pokoji ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. Příplatek » za all inclusive služby 
v hotelu Tishina: dítě od 2 do 12 let + 160 Kč na osobu a noc pobtu, dospělá osoba + 320 Kč na osobu a noc pobytu. 
Upozornění » v rodinných pokojích je nutné uhradit 3x cenu základního lůžka.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 3 890 4 190 4 690 5 190 6 390 6 590  7 190 7 590

3 112 3 352 3 752 4 152 5 112 5 272 5 752 6 072

dospělá osoba na 1. přistýlce 3 490 3 490 3 890 4 390 5 490 5 590 5 990 6 390

1. dítě do 12 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Upozornění » za 3 -lůžkový pokoj a studio je potřeba zaplatit 3x cenu základního lůžka » za apartmán je potřeba uhradit 4x 
cenu základního lůžka.
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SUNNY DAY | hotel         | strana 81

TOP FIRST MINUTE 

BELICA | hotel      | strana 86

TOP FIRST MINUTE 

PENELOPE | hotel      | strana 91

TOP FIRST MINUTE 

PLOVDIV | hotel      | strana 89

TOP FIRST MINUTE 

EFIR | apartmány     | strana 81

TOP FIRST MINUTE 

SVETI DIMITAR | hotel     | strana 90

TOP FIRST MINUTE 

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 5 390 5 590 6 190 6 590 8 590 8 790 9 290 9 990

4 312 4 472 4 952 5 272 6 872 7 032 7 432 7 992

dospělá osoba na 1. přistýlce 4 390 4 690 5 190 5 390 7 190 7 290 7 590 8 390

1. dítě do 12 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 2 990 3 190 3 490 3 690 4 790 4 890 5 190 5 490

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 4 890 5 590 6 190 6 590 7 890 8 790 9 290 9 990

3 912 4 472 4 952 5 272 6 312 7 032 7 432 7 992

dospělá osoba na 1. přistýlce 4 190 4 690 5 190 5 390 6 690 7 290 7 590 8 390

1. dítě do 12 let na přistýlce 1 490 1 490 1 790 1 790 2 390 2 390 2 590 2 590

2. dítě do 12 let na přistýlce 1 990 2 290 2 290 2 490 2 990 3 190 3 590 3 790

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 4 390 5 190 5 590 6 190 7 890 7 990 8 590 9 290

3 512 4 152 4 472 4 952 6 312 6 392 6 872 7 432

dospělá osoba na 1. přistýlce 3 690 4 390 4 690 5190 6 690 6 690 7 190 7 590

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 5 190 5 390 5 890 6 290 8 390 8 490 9 190 9 790

4  152 4 312 4 712 5 032 6 712 6 792 7 352 7 832

dospělá osoba na 1. přistýlce 4 390 4 390 4 890 5 390 6 890  7 190 7 590 8 190

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Upozornění » za 3-lůžkový pokoj je nutné uhradit 3x cenu základního lůžka.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 5 390 5 590 6 190 6 590 8 590 8 790 9 290 9 990

4 312 4 472 4 952 5 272 6 872 7 032 7 432 7 992

4. dospělá osoba na základním lůžku 4 390 4 690 5 190 5 390 7 190 7 290 7 590 8 390

4. osoba do 12 let v apartmánu ubytování a stravování ZDARMA

5. osoba do 12 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.
Upozornění »  za apartmán je nutné uhradit 3x cenu základního lůžka.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 4 390 4 890 5 390 5 890 7 590 7 790 8 390 8 990

3 512 3 912 4 312 4 712 6 072 6 232 6 712 7 192

dospělá osoba na 1. přistýlce 3 690 4 190 4 390 4 890 6390 6 590 6 890 7 590

1. dítě do 12 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

1. dítě do 12 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za večeři: dítě do 12 let + 80 Kč na osobu a noc pobytu » dospělá osoba + 160 Kč na osobu a noc pobytu.
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CHAIKA BEACH RESORT 
| hotelový komplex         | strana 72

TOP FIRST MINUTE 

SREDEC | hotel      | strana 79

TOP FIRST MINUTE 

PARK HOTEL CONTINENTAL | hotel   /     | strana 75

TOP FIRST MINUTE 

CONDOR | hotel       | strana 77

TOP FIRST MINUTE 

SEA BREEZE | hotel      | strana 76

TOP FIRST MINUTE 

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 7 490 7 990 8 490 8 990 11 690 11 990 12 690 13 390

5 992 6 392 6 792 7 192 9 352 9 592 10 152 10 712

dospělá osoba na 1. přistýlce 6 290 6 590 6 990 7 290 9 590 9 890 10 490 10 990

1. dítě do 13 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě do 13 let na přistýlce 4 890 5 190 5 390 5 590 7 390 7 790 8 190 8 590

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.
Příplatek » za polopenzi : dítě do 13 let + 80 Kč  na osobu a noc pobytu » dospělá osoba + 160 Kč na osobu a noc pobytu » za all 
inclusive : dítě do 13 let + 220 Kč na osobu a noc pobytu » dospělá osoba + 440 Kč na osobu a noc pobytu » za pokoj s výhledem 
na moře v hotelu Chaika Beach + 220 Kč na pokoj a noc pobytu /pokoj s výhledem na moře na vyžádání/.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 5 590 5 890 6 290 6 790 8 790 8 990 9 590 10 290

4 472 4 712 5 032 5 432 7 032 7 192 7 672 8 232

dospělá osoba na 1. přistýlce 4 690 4 890 5 390 5 590 7 390 7 590 7 890 8 590

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 7 290 7 490 7 990 8 490 10 990 11 190 11 690 12 390

5 832 5 992 6 392 6 792 8 792 8 952 9 352 9 912

dospělá osoba na 1. přistýlce 5 990 6 290 6 590 7 190 8 990 9 190 9 590 10 290

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » ubytování v zrekonstruované 3* části + 410 Kč na pokoj a noc pobytu.  platí pouze v 3* části.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 5 990 6 290 6 790 7 290 9 590 9 690 10 290 10 990

4 792 5 032 5 432 5 832 7 672 7 752 8 232 8 792

dospělá osoba na 1. přistýlce 4 990 5 390 5 590 5 990 7 890 7 990 8 590 9 190

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.
Příplatek » za večeři : dítě do 12 let + 140 Kč na osobu a noc pobytu » dospělá osoba + 280 Kč na osobu a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 5 590 6 590 7 290 7 790 9 190 10 390 10 990 11 490

4 472 5 192 5 832 6 232 7 352 8 312 8 792 9 192

dospělá osoba na 1. přistýlce 4 690 5 390 6 190 6 290 7 590 8 490 9 190 9 590

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.

4-členná rodina - 2 dospělí a 2 děti až do 13 let na přistýlkách - sleva 20% » ušetříte až 7 674 Kč
a autobusová doprava jen za 2 872 Kč/osoba a nebo letecká doprava se slevou až 23% jen za 6 923 Kč/osoba 
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AZURRO | hotel      | strana 78

TOP FIRST MINUTE  

TISHINA | hotel       | strana 84-85

TOP FIRST MINUTE 

QUEEN NELLY | hotel      | strana 87

TOP FIRST MINUTE 

KOTVA | hotel       | strana 68-69

TOP FIRST MINUTE 

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 8 690 8 990 9 490 9 890 13 390 13 490 14 190 15 190

6 952 7 192 7 592 7 912 10 712 10 792 11 352 12 152

dospělá osoba na 1. přistýlce 7290 7 290 7 790 8 290 10 990 11 190 11 490 12 390

dítě do 7 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě 7 - 13 let na 1. přistýlce 1 490 1 490 1 790 1 790 2 390 2 390 2 590 2 590

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 8 690 8 990 9 490 9 890 13 390 13 490 14 190 15 190

6 952 7 192 7 592 7 912 10 712 10 792 11 352 12 152

dospělá osoba na 1. přistýlce 7 290 7 290 7 790 8 290 10 990 11 190 11 490 12 390

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 4 690 4 890 5 190 5 390 7 190 7 290 7 590 8 190

4. osoba do 12 let v rodinném pokoji ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, klub, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Upozornění » v rodinných pokojích je nutné uhradit 3 x cenu základního lůžka. 

4-členná rodina - 2 dospělí a 2 děti do 12 let na přistýlkách - sleva 20% » ušetříte až 7 714 Kč
a autobusová doprava jen za 2 872 Kč/osoba a nebo letecká doprava se slevou až 23% jen za 6 923 Kč/osoba  

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 7 990 9 190 9 890 10 390 12 690 14 290 14 790 15 790

6 392 7 352 7 912 8 312 10 152 11 432 11 832 12 632

dospělá osoba na 1. přistýlce 6 590 7 490 8 290 8 490 10 490 11 590 12 190 12 890

dítě do 12 let na 1. přistýlce 1 990 1 990 2 290 2 290 2 990 3 190 3 290 3 590

2. dítě do 12 let na přistýlce 4 390 4 890 5 390 5 590 6 890 7 590 7 890 8 390

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 8 290 8 490 8 990 9 490 12 390 12 590 13 190 14 190

6 632 6 792 7 192 7 592 9 912 10 072 10 552 11 352

dospělá osoba na 1. přistýlce 6 790 7 190 7 290 7 790 10 290 10 390 10 790 11 490

1 dítě do 7 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě 7 - 12 let na 1. přistýlce 2 990 2 990 3 190 3 490 4 490 4 490 4 790 4 990

2. dítě do 12 let na přistýlce 4 390 4 690 4 890 5 190 6 690 6 790 7 190 7 590

4. osoba do 12 let v rodinném pokoji ubytování a stravování ZDARMA

5. osoba do 12 let v rodinném pokoji 2 990 2 990 3 190 3 490 4 490 4 490 4 790 4 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za služby all inclusive : dítě do 12 let + 250 Kč na osobu a noc pobytu » dospělá osoba + 500 Kč na osobu a noc pobytu.
Upozornění » v rodinných pokojích je nutné uhradit 3 x cenu základního lůžka.

4-členná rodina - 2 dospělí a 2 děti do 7 let na přistýlkách - sleva 20% » ušetříte až 7 194 Kč
a autobusová doprava jen za 2 872 Kč/osoba a nebo letecká doprava jen za 7 192 Kč/osoba
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ELENA | hotel      | strana 62

TOP FIRST MINUTE 

PERUNIKA | hotel      | strana 63

TOP FIRST MINUTE 

REGINA | hotel      | strana 73

TOP FIRST MINUTE 

HELIOS SPA | hotel       | strana 60-61

TOP FIRST MINUTE 

PERLA | hotel       | strana 74 

TOP FIRST MINUTE 

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 9 690 10 190 11 590 12 190 15 590 16 290 16 690 17 690

7 752 8 152 9 272 9 752 12 472 13 032 13 352 14 152

dospělá osoba na 1. přistýlce 6 990 7 290 8 490 8 690 12 890 13 290 13 690 14 690

dítě do 13 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě do 13 let na přistýlce 5 190 5 390 6 190 6 290 8 290 8 490 9 190 9 590

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s orientací na mořskou stranu + 80 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 8 290 8 690 9 890 10 390 12 790 14 390 14 890 15 890

6 632 6 952 7 912 8 312  10 232 11 512 11 912 12 712

dospělá osoba na 1. přistýlce 6 790 7 290 8 290 8 490 10 590 11 690 12 290 12 990

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 9 690 9 890 10 390 10 890 13 990 14 490 15 190 15 990

7 752 7 912 8 312 8 712 11 192 11 592 12 152 12 792

dospělá osoba na 1. přistýlce 7 990 8 290 8 490 8 990 11 490 11 890 12 390 13 190

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 8 690 9 190 10 390 11 190 14 290 14 690 15 390 16 290

6 952 7 352 8 312 8 952 11 432 11 752 12 312 13 032

dospělá osoba na 1. přistýlce 5 890 6 190 6 790 7 290 11 690 12 190 12 690 13 490

1. dítě do 13 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě do 7 let bez lůžka 1 490 1 490 1 790 1 790 2 390 2 390 2 690 2 790

2. dítě do 13 let na přistýlce* 3 190 3 490 3 690 3 890 4 990 5 190 5 490 5 790

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, polopenze, klub, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.  *pouze v rodinných 
pokojích a apartmánech.
Příplatek » za služby ultra all inclusive dítě od 2 do 13 let + 110 Kč na osobu a noc pobytu » dospělá osoba + 220 Kč na osobu a 
noc pobytu » za pokoj s výhledem na moře + 160 Kč na pokoj a noc pobytu » za rodinný pokoj + 540 Kč na pokoj a noc pobytu » 
za apartmán + 950 Kč na pokoj a noc pobytu /rodinné pokoje a apartmány jsou na vyžádání/.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 10 390 10 690 11 090 11 590 15 090 15 490 15 990 16 990

8 312 8 552 8 872 9 272 12 072 12 392 12 792 13 592

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 490 8 690 9 190 9 490 12 390 12 590 13 090 13 890

dítě do 12 let na 1. přistýlce 1 790 1 790 1 990 1 990 2 590 2 790 2 790 2 790

3. a 4. os. do 12 let na přystýlce v apart. 1 790 1 790 1 190 1 990 2 590 2 790 2 790 2 790

3. a 4. dosp. osoba na přystýlce v apart. 8 490 8 690 9 190 9 490 12 390 12 590 13 090 13 890

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za ubytování v apartmánu + 410 Kč na pokoj a noc pobytu. 

4-členná rodina - 2 dospělí a 2 děti až do 13 let na přistýlkách - sleva 20% » ušetříte až 7 674 Kč
a autobusová doprava jen za 2 872 Kč/osoba a nebo letecká doprava se slevou až 23% jen za 6 923 Kč/osoba 
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SUNSET BEACH 
| hotelový komplex        | strana 64-65

TOP FIRST MINUTE 

ROYAL CLUB VICTORIA 
| hotelový komplex      | strana 66-67

TOP FIRST MINUTE 

DUNAV | hotel      | strana 70-71

TOP FIRST MINUTE 

DOUBLETREE BY HILTON 
| hotel       | strana 58-59

TOP FIRST MINUTE 

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 12 290 14 190 15 390 16 190 21 290 21 690 22 290 23 690

9 832 11 352 12 312 12 952 17 032 17 352 17 832 18 952

dospělá osoba na 1. přistýlce 10 190 11 590 12 590 13 190 17 190 17 590 18 190 19 190

1 dítě do 7 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě 7 - 13 let na 1. přistýlce 6 590 7 490 7 990 8 490 11 190 11 390 11 690 12 390

2. dítě do 13 let na přistýlce 6 590 7 490 7 990 8 490 11 190 11 390 11 690 12 390

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování v 4* apartmánech Sunset Family, all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za ubytování se službami ultra all inclusive v luxusních 5* apartmánech + 810 Kč na pokoj a noc pobytu v hotelích 
Alpha, Beta, Sigma, Delta.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 10 690 12 290 14 190 14 690 17 490 19290 19 890 21 290

8 552 9 832 11 352 11 752 13 992 15 432 15 912 17 032

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 690 10 190 11 590 12 190 14 290 15 690 16 290 17 190

dítě do 13 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě do 13 let na přistýlce 6 790 7 790 8 990 9 190 10 990 11 990 12 390 12 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, klub, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za ubytování v hotelové části Royal Park + 270 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 11 590 11 890 12 290 12 790 16 490 16 890 17 490 18 690

9 272 9 512 9 832 10 232 13 192 13 512 13 992 14 952

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 490 9 690 10 190 10 390 13 390 13 790 14 290 15 290

1. dítě do 12 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 5 990 6 290 6 590 6 790 8 790 8 990 9 290 9 790

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 9 890 10 390 11 590 12 290 16 290 16 690 17 190 18 290

7 912 8 312 9 272 9 832 13 032 13 352 13 752 14 632

dospělá osoba na přistýlce 5 890 6 190 6 790 7 190 13 190 13 590 13 990 14 990

1. dítě do 13 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě do 7 let bez lůžka 1 790 1 790 1 790 1 990 2 490 2 490 2 690 2 890

2. dítě do 13 let na přistýlce* 3 190 3 490 3 690 3 890 4 990 5 190 5 490 5 790

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, polopenze, klub, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.  *pouze v rodinných 
pokojích a apartmánech. 
Příplatek » za služby ultra all inclusive :  dítě od 2 do 13 let + 140 Kč na osobu a noc pobytu » dospělá osoba + 280 Kč na osobu a 
noc pobytu »  za pokoj s výhledem na moře + 190 Kč na pokoj a noc pobytu » za rodinný pokoj + 540 Kč na pokoj a noc pobytu »  
za apartmán + 950 Kč na pokoj a noc pobytu /rodinné pokoje a apartmány jsou na vyžádání/.

4-členná rodina - 2 dospělí a 2 děti až do 13 let na přistýlkách - sleva 20% » ušetříte až 8 469 Kč
a autobusová doprava jen za 2 872 Kč/osoba a nebo letecká doprava se slevou až 23% jen za 6 923 Kč/osoba

4-členná rodina - 2 dospělí a 2 děti až do 13 let na přistýlkách - sleva 20% » ušetříte až 11 114 Kč
a autobusová doprava jen za 2 872 Kč/osoba a nebo letecká doprava se slevou až 23% jen za 6 923 Kč/osoba
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NAPOLEON | hotel       | strana 125

TOP FIRST MINUTE

OASI DEL MARE | hotel        | strana 124

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME  VÁM » 8-denní (7 nocí) 
nebo 15-denní (14 nocí) pobytové zájez-
dy individuální dopravou na Jaderské 
pobřeží.

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojiště-
ní KOMFORT (v ceně 50 Kč na osobu a den 
zájezdu) nebo komplexní cestovní pojištění 
PLUS (v ceně 80 Kč na osobu a den zájezdu) 

včetně pojištění stornopoplatků a asistenč-
ních služeb CK (bližší informace o pojištění 
najdete na str. 277)

POVINNÝ PŘÍPLATEK » místní pobytová 
taxa se platí dle platných předpisů přímo 
na místě na recepci. Orientační výška cca 
0,70-2,00 € na osobu a noc pobytu (v zá-
vislosti na kategorii ubytování, platí se 

maximálně za 7 nocí), děti do 12 resp. v 
některých lokalitách do 14 let mohou být 
od poplatku osvobozené. Daň určuje místní 
předpis, CK nemůže ovlivnit ani garantovat 
výši poplatku.

Itálie, Jadran - Cesenatico, Bellaria, Rimini, Riccione

JADRAN – 8-denní individuální zájezdy
Kód zájezdu 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107

Začátek pobytu 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7.

Konec pobytu 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8-denních zájezdů individuálně

osoba na základním lůžku 9 990 10 790 10 990

7 992 8 632 8 792

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 890 9 590 9 790

dítě 0 - 3 roky bez lůžka * ubytování a stravování ZDARMA

1 dítě 3 - 12 let na přistýlce ** ubytování a stravování ZDARMA

dítě 3 - 12 let na přistýlce 4 990 5 290 5 490

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, polopenze s nápoji a plážovým servisem dle popisu, služby delegáta, DPH. * dítě ve věku 
0 - 3 roky nemá nárok na lůžko, dětská postýlka na vyžádání za poplatek na místě. ** omezený počet pokojů  Příplatek » plná 
penze + 160 Kč na dospělou osobu a noc pobytu, + 140 Kč na dítě 3 - 12 let a noc pobytu - neplatí pro děti ZDARMA.

Ceny 8-denních zájezdů individuálně

osoba na základním lůžku 10 490 11 290 11 690

8 392 9 032 9 352

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 390 8 890 9 290

dítě 0 - 2 roky bez lůžka * ubytování a stravování ZDARMA

1 dítě 2 - 6 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě 2 - 6 let na přistýlce 5 290 5 490 5 790

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, plná penze s nápoji, vstup do vodního parku a plážový servis dle popisu, služby delegáta, DPH. 
* dítě ve věku 0 - 2 roky nemá nárok na lůžko, dětská postýlka na vyžádání zdarma. 

Ceny 8-denních zájezdů individuálně

osoba na základním lůžku 9 990 10 590 10 790

7 992 8 472 8 632

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 490  8 990 9 290

1 dítě 0 - 9 let * ubytování a stravování ZDARMA

dítě 0 - 9 let na přistýlce 4 990 5 190 5 290

dítě 9 - 12 let na přistýlce 6 890 7 390 7 690

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, plná penze s nápoji a plážovým servisem dle popisu, služby delegáta, DPH. * dítě ve věku 
0 - 3 roky nemá nárok na lůžko, dětská postýlka na vyžádání zdarma. Dítě 3 - 9 let je na přistýlce.  

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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2 dospělé osoby se slevou až 20% a 1 dítě do 9 let ZDARMA » ušetríte až  5 276 Kč 

Ceny 8-denních zájezdů individuálně

osoba na základním lůžku 11 990 12 690 13 190

9 592 10 152 10 552

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 990 10 790 10 990

1 dítě 0 - 9 let * ubytování a all inclusive ZDARMA

dítě 0 - 9 let na přistýlce 5 990 6 190 6 490

dítě 9 - 12 let na přistýlce 8 390 8 890 8 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive dle popisu, služby delegáta, DPH. * dítě ve věku 0 - 3 roky nemá nárok na lůžko, 
dětská postýlka na vyžádání zdarma. Dítě 3 - 9 let je na přistýlce.  

Ceny 8-denních zájezdů individuálně

osoba na základním lůžku 11 290 11 990 12 490

9 032 9 592 9 992

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 890 9 590 9 890

1 dítě 0 - 8 let * ubytování a all inclusive ZDARMA

dítě 0 - 8 let na přistýlce 5 490 5 990 6 190

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive dle popisu, služby delegáta, DPH. * dítě ve věku 0 - 3 roky nemá nárok na lůžko, 
dětská postýlka na vyžádání zdarma. Dítě 3 - 8 let je na přistýlce.  
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PALACE | hotel        | strana 120
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Ceny 8-denních zájezdů individuálně

osoba na základním lůžku 12 890 13 690 14 390

10 312 10 952 11 512

dospělá osoba na 1. přistýlce 10 290 10 990 11 490

1 dítě 0 - 3 roky bez lůžka * ubytování a all inclusive ZDARMA

1 dítě 3 - 9 let na přistýlce ** ubytování a all inclusive ZDARMA

dítě 0 - 9 let na přistýlce 6 490 6 790 6 990

dítě 9 - 12 let na přistýlce  8 890 9 590 9 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive dle popisu, služby delegáta, DPH. * dítě ve věku 0 - 3 roky nemá nárok na lůžko, 
dětská postýlka na vyžádání zdarma. ** omezený počet pokojů s 1 přistýlkou zdarma. Není možno kombinovat s kalkulační polož-
kou „ dítě 3 - 9 let na přistýlce - ZDARMA“. 

Ceny 8-denních zájezdů individuálně

osoba na základním lůžku 12 690 13 390 13 990

10 152 10 712 11 192

dospělá osoba na 1. přistýlce 10 790 11 490 11 990

1 dítě 0 - 12 let * ubytování a all inclusive ZDARMA

dítě 0 - 12 let na přistýlce 6 290 6 490 6 890

dítě 12 - 16 let na přistýlce 7 690 7 990 8 190

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive dle popisu, služby delegáta, DPH. * dítě ve věku 0 - 3 roky nemá nárok na lůžko, 
dětská postýlka na vyžádání zdarma. Dítě 3 - 12 let je na přistýlce.  

Ceny 8-denních zájezdů individuálně

osoba na základním lůžku 13 190 13 990 14 890

10 552 11 192 11 912

dospělá osoba na 1. přistýlce 11 690 12 690 13 190

2 děti 0 - 6 let * ubytování a all inclusive ZDARMA

dítě 6 - 12 let na přistýlce * 6 490 6 890 7 390

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive dle popisu, služby delegáta, DPH. * dítě ve věku 0 - 3 roky nemá nárok na lůžko, 
dětská postýlka na vyžádání za poplatek na místě. Dítě 3 - 6 let je na přistýlce.  

Ceny 8-denních zájezdů individuálně

osoba na základním lůžku 14 890 15 790 16 490

11 912 12 632 13 192

dospělá osoba na 1. přistýlce 11 690 12 490 13 190

1 dítě 0 - 9 let * ubytování a all inclusive light ZDARMA

dítě 0 - 12 let na přistýlce 7 390 7 990 8 190

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive light dle popisu, služby delegáta, DPH. * dítě ve věku 0 - 2 roky nemá nárok na 
lůžko, dětská postýlka na vyžádání zdarma. Dítě 3 - 9 let je na přistýlce.  
Příplatek » pokoj typu Comfort +800 Kč na pokoj a noc pobytu. 

Ceny 8-denních zájezdů individuálně

osoba na základním lůžku 14 590 15 590 16 290

11 672 12 472 13 032

dospělá osoba na 1. přistýlce 11 490 12 490 12 890

dítě 0 - 2 roky bez lůžka * ubytování a all inclusive ZDARMA

1 dítě 2 - 12 let na přistýlce ubytování a all inclusive ZDARMA

dítě 2 - 12 let na přistýlce 7 190 7 690 8 090

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive a vstup do bazénového komplexu dle popisu, služby delegáta, DPH. * dítě ve věku 
0 - 2 roky nemá nárok na lůžko, dětská postýlka na vyžádání za poplatek na místě. 
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FIESTA ATHÉNEE PALACE 
| hotelový komplex       | strana 110 - 111

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE 

2 dospělí SLEVA 23% a dítě až do 12 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 15 494 Kč

NABÍZÍME  VÁM » 8 nebo 15-denní letec-
ké pobytové zájezdy na ostrov Sicílie.

LÉTÁME » leteckou společností Travel Service 
a.s., resp. SmartWings, přímými lety z Prahy 
(PRG) na letiště do Catanie (CTA). Letecká 
doprava zahrnuje letištní poplatky, bezpeč-
nostní taxy, emisní a servisní poplatky včetně 
transferů na místě pobytu. 

DVOJTERMÍN »  cena 15-denního (14 nocí) 
leteckého pobytového zájezdu představuje 
součet dvou za sebou následujících termínů 

na 7 nocí, od kterého je třeba odečíst částku          
8 990 Kč.

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) nebo 
PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) včetně 
pojištění stornopoplatků, asistenčních služeb 
CK (bližší info o pojištění najdete na str. 277) » 
místní pobytová taxa hrazena přímo na místě 
podle platných předpisů daného regionu ve výši 
zhruba 50 Kč na osobu a den zájezdu. Děti do 12 
let mohou být od daně osvobozeny. CK účtová-
ní výše poplatku nemůže ovlivnit. 

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pevnou 
cenu 990 Kč.

Sicílie – střediska Campofelice di Roccella, 
Marina di Portorosa, Piraino

SICÍLIE – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů, odlety v neděli
Kód zájezdu 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413

Datum odletu PRG 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9.

Datum příletu PRG 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

                           SICÍLIE – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů, odlety ve středu
Kód zájezdu 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464

Datum odletu PRG 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Datum příletu PRG 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 21 290  22 990 23 990 24 190 24 590 24 990

16 394 17 703 18 473 18 627 18 935 19 243

dospělá osoba na 1. přistýlce 17 990 18 990 20 190 20 990 21 490 21 990

1. dítě do 12 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciálni snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 16 690 17 590 18 490 18 690 18 890 18 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 20 990 22 690 23 790 23 990 24 490 24 890

16 792 18 152 19 032 19 192 19 592 19 912

dospělá osoba na 1. přistýlce 17 890 18 890 19 990 20 690 21 190 21 690

1. dítě do 13 let na přistýlce 16 590 17 490 18 390 18 590 18 790 18 990

13 272 13 992 14 712 14 872 15 032 15 192

2. dítě do 13 let na přistýlce 16 590 17 490 18 390 18 590 18 790 18 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, polopenze, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Příplatek »  za ultra all inclusive 
+900 Kč na os. na zákl. lůžku a na dosp. os. na přístýlce/noc pobytu, resp. +450 Kč na dítě do 13 let na přístýlce/noc pobytu. 

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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PORTOROSA 
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TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE 

FIESTA GARDEN BEACH 
| hotelový komplex       | strany 112 - 113

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE 

2 osoby a dítě až do 12 let na přistýlce -23% sleva » ušetříte až 18 598 Kč

2 osoby -23% sleva a dítě až do 12 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 17 242 Kč

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 23 290 24 690 26 990 27 890 28 290 28 790

17 934 19 012 20 783 21 476 21 784 22 169

dospělá osoba na 1. přistýlce 20 890 22 190 23 990 24 890 25 190 25 590

1. dítě do 12 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciálni snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 17 490 18 390 19 890 20 390 20 890 21 190

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 24 190 25 590 27 890 28 790 29 190 29 690

18 627 19 705 21 476 22 169 22 477 22 862

dospělá osoba na 1. přistýlce 21 190 22 190 23 990 24 990 25 190 25 590

1. dítě do 13 let na přistýlce 17 890 18 790 20 390 20 890 21 290 21 490

13 776 14 469 15 701 16 086 16 394 16 548

2. dítě do 13 let na přistýlce 17 890 18 790 20 390 20 890 21 290 21 490

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.
Příplatek » za ubytování v luxusních bungalovech typu Superior + 900 Kč na pokoj a noc pobytu. 

Fa k u ltat iv n í  v ýlet y
Sopka Etna a Taormina
Etna se svými 3 350 metry není jen nejvyšší činnou sopkou Evropy, ale je také symbolem Sicílie, který 
dává pravidelně o sobě vědět, aby se na něj nezapomnělo. Návštěvníky uchvacuje svým vzhledem, his-
torií a legendami. Jedno z nejmalebnějších a turisticky nejpřitažlivějších míst ostrova, nazývané i sicilské 
Monte Carlo je krásné malebné městečko Taormina. Kromě otevřeného řeckého divadla z 3 století před 
n.l. vás okouzlí i taorminské uličky, vyhlídkové terasy, náměstíčka s gotickými kostely a hlavní promená-
da s množstvím kaváren, restaurací a obchůdků se suvenýry.

Palermo
Říká se, že kdo nenavštívil Palermo, nebyl na Sicílii. Nachází se na severním pobřeží ostrova v blízkosti širokého 
zálivu a na úpatí vápencového masívu Monte Pellegrino, v údolí zvaném Zlatá mušle. Nejvĕtší slávu zažilo 
Palermo bĕhem vlády Arabů a pozdĕji bĕhem vlády Normanů, kdy patřilo k nejvýznamnĕjším mĕstů Evropy. 
Díky mnohým kulturám, které se tu stretávaly, čekají na návštĕvníky různé architektonické skvosty, ukrývající 
se v úzkých uličkách ve stejné podobĕ jako před staletími. V neposlední řadě bude zážitkem návštěva místní-
ho trhu s množstvím rozmanitých ryb, voňavého ovoce a chutné zeleniny nabízejícího ukřičenými prodavači.

Liparske ostrovy
Liparské ostrovy, hovorovĕ i Eolské ostrovy, tvoří skupina 7 ostrovů vulkanického původu, které jsou kul-
turní a přírodní památkou UNESCO. Nejvĕtším a nejvýznamnĕjším z celého suostroví je ostrov Lipari. Úzké 
uličky vás dovedou až k Akropole, nacházející se na kopci nad mĕstečkem. Ped Katedrálou sv. Bartolomĕje, 
patrona Liparů, jsou vykopávky z doby bronzové. Třetí nejvĕtší ostrov, je ostrov Vulcano, kterého dominan-
tou je 391 m. vysoká sopka. Kuriozitou ostrova je přírodní, neustále bublající sirné jezírko, jemož voda má 
blahodárné účinky. Koupání v nĕm je nezapomenutelným zážitkem pro každého návštĕvníka. 
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NICOTERA BEACH 
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NABÍZÍME VÁM » 8 -denní letecké pobytové 
zájezdy do Kalábrie.

LÉTÁME » s leteckou společností Travel Service 
a.s. a Smartwings, lety z Prahy (PRG) a Brna 
(BRQ) do Lamezia Terme (SUF). Letecká doprava 
zahrnuje letištní poplatky, bezpečnostní taxy, 
emisní a servisní poplatky včetně transferů 

na místě pobytu. 

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50Kč/osoba/den) nebo PLUS (80Kč/
osoba/den) včetně pojištění stornopoplatků, asis-
tenčních služeb CK (bližší info najdete na str. 277).

POVINNÝ PŘÍPLATEK » pobytová taxa se platí 

přímo na místě dle platných předpisů daného re-
gionu ve výši přibližně 1,5€/osoba/noc. Děti do 10 
resp. v některých lokalitách do 14 let mohou být 
osvobozené. CK nemůže ovlivnit výši poplatku. 

UPOZORNĚNÍ » Dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pevnou 
cenu 990 Kč.

Kalábrie –  S. Maria di Ricadi, Nicotera Marina, Rossano Calabro

Podmínky 
na straně 4 - 5.

KALÁBRIE – termíny 8-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714

Datum odletu PRG 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9.

Datum příletu PRG 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

KALÁBRIE – termíny 8-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764

Datum odletu BRQ 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9.

Datum příletu BRQ 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8-denních leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 20 990 21 890 23 290 24 890 24 990 25 490

16 792 17 512 18 632 19 912 19 992 20 392

dospělá osoba na 1. přistýlce 17 990 18 690 19 790 20 990 21 190 21 590

1. a 2. dítě do 14 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 7 let bez lůžka v pokoji 1/3 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a stravování ZDARMA

4. osoba v rodinném pokoji 14 990 15 490 16 390 17 290 17 490 17 690

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  V rodinných pokojích určených pro 4 
osoby je nutné uhradit minimálne 3x cenu základního lůžka.
Příplatek » pokoj s výhledem na moře na vyžádání, platba v hotovosti na místě  v den příjezdu +10 € na pokoj a noc pobytu. 

Ceny 8-denních leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 20 490 21 390 22 790 24 190 24 590 24 990

16 392 17 112 18 232 19 352 19 672 19 992

dospělá osoba na 1. přistýlce 18 390 19 390 20 490 21 590 22 090 22 290

dítě do 12 let na 1. přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

sspeciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 15 690 16 090 17 090 17 990 18 190 18 490

V ceně je zahrnuto » 7 ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8-denních leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 20 990 21 890 23 290 24 890 24 990 25 490

16 163 16 856 17 934 19 166 19 243 19 628

dospělá osoba na 1. přistýlce 17 690 18 690 19 590 20 990 21 190 21 390

dítě do 14 let na 1. přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 7 let bez lůžka v pokoji 1/3 12 890 13 390 13 790 14 790 14 990 15 290

4. osoba v rodinném pokoji 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7 ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, klub, DPH.  V rodinných pokojích určených 
pro 4 osoby je nutné uhradit 3x cenu základního lůžka. Povinný příplatek » kompletní servis pro infanty do 2 let v biberonerii +10 € 
na dítě a noc pobytu. Platba v hotovosti na místě v den příjezdu. 
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2 osoby sleva -23% a dítě na přistýlce do 12 let platí pouze 7 990 Kč » ušetříte až 16 598 Kč

NABÍZÍME VÁM » 8 nebo 15-denní letecké 
pobytové zájezdy na ostrov Sardinie.

LÉTÁME » leteckou společností Travel Service 
a.s., resp. SmartWings, přímými lety z Prahy 
(PRG) na letiště do Olbie (OLB). Letecká 
doprava zahrnuje letištní poplatky, bezpeč-
nostní taxy, emisní a servisní poplatky včetně 
transferů na místě pobytu. 

DVOJTERMÍN » cena 15-denního leteckého 
pobytového zájezdu představuje součet dvou 

za sebou následujících termínů na 7 nocí, 
od kterého je třeba odečíst částku 8 990 Kč.

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) nebo 
PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) včetně 
pojištění stornopoplatků, asistenčních služeb 
CK (bližší info o pojištění najdete na str. 277) » 
místní pobytová taxa hrazena přímo na místě 
podle platných předpisů daného regionu 
ve výši zhruba 50 Kč na osobu a den zájezdu. 
Děti do 12 let mohou být od daně osvobozeny. 

CK účtování výše poplatku nemůže ovlivnit. 

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pevnou 
cenu 990 Kč.

Sardinie – střediska Marina di Sorso, 
Santa Teresa Gallura, Golfo Aranci

  Ceny 8 a 15-denních leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 26 190 26 490 28 290 29 690 30 190

20 952 21 192 22 632 23 752 24 152

dospělá osoba na 1. přistýlce 22 390 22 890 24 490 25 590 25 790

1. dítě do 12 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 18 990 19 290 20 590 21 490 21 790

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-denních leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 26 490 27 190 28 790 30 590 30 990

21 192 21 752 23 032 24 472 24 792

dospělá osoba na 1. přistýlce 22 590 22 990 24 990 25 790 25 990

1. dítě do 12 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 19 290 19 690 20 890 21 990 22 190

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-denních leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 23 790 24 890 25 890 26 990 27 390

18 319 19 166 19 936 20 783 21 091

dospělá osoba na 1. přistýlce 20 590 21 690 22 490 23 390 23 790

1. dítě do 12 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 17 590 18 490 19 190 19 790 20 190

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 

SARDINIE – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3503 3506 3509 3512 3515 3518 3521 3524 3527 3530 3533 3536 3539 3542

Datum odletu PRG 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Datum příletu PRG 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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ŠPANĚLSKO – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165

Datum odletu PRG 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Datum příletu PRG 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 17 990 18 190 18 690 20 390 20 890 21 490

13 853 14 007 14 392 15 701 16 086 16 548

dospělá osoba na 1. přistýlce 16 690 16 690 16 990 18 690 18 990 19 790

1. dítě do 13 let na přistýlce 13 990 13 990 13 990 13 990 14 990 14 990

2. dítě do 13 let na přistýlce 14 990 14 990 14 990 14 990 16 990 16 990

V ceně je zahrnuto »  7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 19 990 20 390 20 790 22 490 22 890 23 490

15 393 15 701 16 009 17 318 17 626 18 088

dospělá osoba na 1. přistýlce 17 290 17 690 17 990 19 390 19 790 20 190

1. dítě do 13 let na přistýlce 13 990 13 990 13 990 13 990 14 990 14 990

dítě do 13 let na 2. přistýlce 14 990 14 990 14 990 14 990 16 990 16 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 18 990 19 290 19 690 21 390 21 990 22 390

14  623 14 854 15 162 16 471 16 933 17 241

dospělá osoba na 1. přistýlce 17 490 17 690 17 890 19 290 19 890 20 390

dítě do 12 let na 1. přistýlce 13 990 13 990 13 990 13 990 14 990 14 990

2. dítě do 12 let na přistýlce 14 990 14 990 14 990 14 990 16 990 16 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

NABÍZÍME VÁM » 8 nebo 15-denní letec-
ké pobytové zájazdy do Španělska.

LÉTÁME » leteckou společností Travel Servi-
ce, resp. Smartwings z Prahy (PRG) na letiště 
Barcelona (BCN). Let z Prahy trvá přibližně 2 
hodiny 30 minut.

PŘÍPLATKY » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) 

nebo PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) 
včetně pojištění stornopoplatků, asistenč-
ních služeb CK (bližší info o pojištění najdete 
na str. 277) » místní pobytová daň/ekologická 
taxa hrazená přímo na míste dle platných 
předpisů daného regionu ve výši přibližně 
0,50 € za osobu a den zájezdu. CK účtování 
výše poplatků nemůže ovlyvnit.

DVOJTERMÍN » cena 15-denního (14 nocí) 
leteckého pobytového zájezdu do Španělska  
představuje součet dvou za sebou následu-
jících termínů na 7 nocí, od kterého je třeba 
odečíst částku 8 990 Kč.

ŠPANĚLSKO – oblast Costa Brava a Costa Dorada, střediska 
Santa Susanna, Pineda de Mar, Salou, La Pineda, Calafell

Podmínky  
na straně 4 - 5.
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Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 22 490 22 690 22 990 24 790 25 390 25 790

17 318 17 472 17 703 19 089 19 551 19 859

dospělá osoba na 1. přistýlce 20 190 20 390 20 790 22 290 22 690 22 990

1. dítě do 13 let na přistýlce 14 990 14 990 14 990 14 990 16 990 16 990

dítě do 13 let na 2. přistýlce 16 990 16 990 16 990 16 990 18 990 18 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 20 190 20 390 20 890 22 590 23 290 23 690

15 547 15 701 16 086 17 395 17 934 18 242

dospělá osoba na 1. přistýlce 18 390 18 690 18 890 20 390 20 990 21 490

dítě do 12 let na 1. přistýlce 13 990 13 990 13 990 13 990 14 990 14 990

2. dítě do 12 let na přistýlce 14 990 14 990 14 990 14 990 16 990 16 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 22 590 22 990 23 490 25 190 25 890 26 290

17 395 17 703 18 088 19 397 19 936 20 244

dospělá osoba na 1. přistýlce 20 190 20 590 20 990 22 590 22 990 23 490

dítě do 12 let na 1. přistýlce 14 990 14 990 14 990 14 990 16 990 16 990

2. dítě do 12 let na přistýlce 16 990 16 990 16 990 16 990 18 990 18 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Fa k u ltat iv n í  v ýlet y
Barcelona
Barcelonu proslavily stovky významných historických památek, moderní architektonické stavby, 
muzea, nezapomenutelné výhledy, trhy s čerstvým ovocem a zeleninou, gotické chrámy, koridu a 
moře. Projít a vychutnat si všechny tyto skvosty bez toho, aby jste se se zastavili v některé z množ-
ství restaurací, kaváren, barů a ochutnali tradiční katalánské či mořské speciality, je téměř nemožné. 
Na ulici se nedají obejít umělci, poslechněte si rytmickou španělskou hudbu a zatancujte si s davem 
v rytmu sardany, která je národním tancem Španělů. Ještě mnohem více můžete zažít na fakultativ-
ním výletu v tomto okouzlujícím městě. 

Flamenco
Nechte se unášet rytmy a vášní flamencového tance. Flamenco je organizací UNESCO vyhlášeno 
za celosvětové nemateriální dědictví lidstva. Flamenco - je kulturní fenomén. Přestože pochází z 
regionu Andalusie můžete jej shlédnout ve všech oblastech Španělska. Tento tanec vyjadřuje škálu 
pocitů od nepohody, utrpení, setkávání, pochopení, úžasu, či radosti a smutku. Kombinuje svoje 
prvky s výrazovým tancem. Rytmy flamenca ve Španělsku slyšíte na každém kroku. Žije dnes svým 
vlastním životem díky neutichajícímu zájmu, hlavně  ženské populace. 



259258 KORFU | CENÍK 2017

BLUE SEA | hotel     | strana 146

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

ALKYON BEACH 
| hotelový komplex      | strana 144 - 145

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8, 11, 12 nebo 15-denní 
letecké pobytové zájezdy na řecký ostrov 
Korfu.

LÉTÁME » leteckou společností SmartWings, 
resp. Travel Service přímými lety z Prahy 
(PRG), Brna (BRQ) a Ostravy (OSR) na leti-
ště Korfu - Kerkyra (CFU). Letecká doprava 
zahrnuje letištní poplatky, bezpečnostní taxy, 
emisní a servisní poplatky včetně transferů 
na místě pobytu. 

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) 
nebo PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) 
včetně pojištění stornopoplatků a asistenčních 
služeb CK (bližší informace o pojištění najdete 
na straně 277).

DVOJTERMÍN » cena 15-denního (14-nocí) 
leteckého zájezdu na Korfu představuje součet 
dvou za sebou následujících termínů na 7 nocí, 
od kterého je třeba odečíst částku 8 990 Kč.

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pev-
nou cenu 990 Kč.

Korfu - střediska Agios Georgios, Agios Gordios, Pelekas, 
Agios Georgios Pagi, Acharavi, Messonghi, Lefkimi-Ag. Petros

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 13 790 14 290 14 690 15 390 15 890 16 590 15 990 16 590 16 990 17 690 18 790 19 690

11 032 11 432 11 752 12 312 12 712 13 272 12 792 13 272 13 592 14 152 15 032 15 752

dospělý na 1. přistýlce 12 690 13 190 13 590 13 990 14 490 15 190 14 490 14 690 15 190 15 890 16 790 17 490

dítě do 12 let na 1. přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, letecká doprava, polopenze, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za oběd + 140 Kč na osobu od 12 let a noc pobytu » za zrekonstruovaný pokoj +120 Kč na pokoj a noc pobytu.

 
Ceny 8 a 15-denních 

leteckých zájezdů
Ceny 11 a 12-denních 

leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 16 290 16 790 17 490 18 390 18 790 19 690 19 490 20 390 20 990 21 790 22 690 23 790

12 544 12 929 13 468 14 161 14 469 15 162 15 008 15 701 16 163 16 779 17 472 18 319

dospělý na 1. přistýlce  v 1/3 pokoji 14 690 14 990 15 590 16 290 16 790 17 490 16 990 17 690 18 390 18 790 19 490 20 390

dítě do 13 let na 1. přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 7 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě od 7 do 13 let na přistýlce 13 590 13 990 14 490 15 190 15 390 15 990 15 390 15 890 16 590 16 990 17 690 17 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

2 osoby - 23% sleva a 2 děti do 13 a 7 let na přistýlkách pouze 7 990 Kč » ušetříte až 18 943 Kč
2 osoby - 23% sleva a dítě až do 13 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 14 933 Kč

Podmínky akce  
na straně 4 - 5.

KORFU – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5807 5808 5809 5810 5811 

Datum odletu PRG 5.6. 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9.

Datum příletu PRG 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9. 28.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

KORFU – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715 5716

Datum odletu PRG, BRQ, OSR 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Datum příletu PRG, BRQ, OSR 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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THINALOS | hotel      | strana 142

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

IONIAN PRINCESS 
| hotelový komplex      | strana 143

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

GEMINI |  hotel      | strana 147 

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

AQUIS SANDY BEACH RESORT
| hotelový komplex       | strana 136 - 137

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE *

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 19 390 19 590 20 990 21 990 22 690 23 390 23 590 24 990 26 490 26 890 28 790 29 790

14 931 15 085 16 163 16 933 17 472 18 011 18 165 19 243 20 398 20 706 22 169 22 939

dospělý na přistýlce 16 490 16 990 18 190 18 990 19 590 19 990 19 790 20 990 22 190 22 690 23 990 24 590

dítě do 12 let na 1. přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 12 990 13 190 14 190 14 590 14 890 15 390 14 390 14 590 15 790 15 790 16 790 16 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 19 990 20 290 21 690 22 690 23 390 23 990 24 590 25 990 27 390 28 390 29 790 31 190

15 393 15 624 16 702 17 472 18 011 18 473 18 935 20 013 21 091 21 861 22 939 24 017

dospělý na přistýlce v pokoji 1/3 17 190 17 490 18 690 19 390 19 990 20 590 20 590 21 590 22 690 23 590 24 590 25 490

dítě do 12 let na 1. přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 15 590 15 790 16 790 17 190 17 990 18 390 17 990 18 790 19 790 20 290 21 290 21 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 16 990 17 990 19 390 20 290 20 590 21 490 20 290 21 690 22 690 23 890 24 990 26 490

13 592 14 392 15 512 16 232 16 472 17 192 16 232 17 352 18 152 19 112 19 992 21 192

dospělý na přistýlce  v pokoji 1/3 14 990 15 790 16 990 17 690 17 990 18 690 17 490 18 390 19 390 20 290 21 290 22 190

1. a 2. dítě do 12 let na přistýlce 13 990 14 390 15 590 15 990 16 290 16 990 15 590 16 290 17 190 17 990 18 690 19 590

11 192 11 512 12 472 12 792 13 032 13 592 12 472 13 032 13 752 14 392 14 952 15 672

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

2 osoby - 23% sleva a dítě do 12 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 18 347 Kč

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 22 190 22 790 24 390 25 190 25 490 26 590 27 490 30 490 31 390 31 590 33 690 35 990

17 087 17 549 18 781 19 397 19 628 20 475 21 168 23 478 24 171 24 325 25 942 27 713

dospělý na přistýlce  v pokoji 1/3 18 190 19 190 19 990 20 490 20 690 21 490 22 190 23 290 23 790 24 490 25 490 27 290

dítě do 15 let na 1. přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 15 let na přistýlce 15 890 16 190 16 690 17 390 17 590 18 190 17 890 18 890 19 190 19 690 20 690 21 690

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.
Pozor » *omezený počet pokojů.

2 osoby - 23% sleva a 2 děti do 15 let na přistýlkách pouze 7 990 Kč » ušetříte až 24 555 Kč 
2 osoby - 23% sleva a dítě do 15 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 20 555 Kč
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MAYOR LA GROTTA VERDE GRAND RESORT
| hotelový komplex        | strana 138 - 139

TOP FIRST MINUTE

MAYOR CAPO DI CORFU 
| hotelový komplex       | strana 140

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

MAYOR PELEKAS MONASTERY 
| hotelový komplex       | strana 141

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 23 990 24 590 26 490 27 390 27 590 28 790 28 790 31 990 33 290 33 490 35 890 38 290

19 192 19 672 21 192 21 912 22 072 23 032 23 032 25 592 26 632 26 792 28 712 30 632

osoba od 16 let na 1. přistýlce 20 290 20 790 22 190 22 890 23 190 23 990 23 590 25 990 27 190 27 390 28 990 30 690

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj Deluxe + 170 Kč na pokoj a noc pobytu. 
Upozornění » hotel akceptuje pouze klienty starší 16 let.

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 24 590 24 990 26 890 27 890 27 990 29 290 29 290 32 790 33 990 34 290 36 590 39 190

19 672 19 992 21 512 22 312 22 392 23 432 23 432 26 232 27 192 27 432 29 272 31 352

dospělý na 1. přistýlce  20 790 20 990 22 690 23 390 23 590 24 590 23 990 26 690 27 590 27 890 29 790 31 390

dítě do 12 let na 1. přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě 12 let na přistýlce 18 190 18 690 19 790 20 590 20 590 21 490 20 590 22 690 23 590 23 790 25 290 26 490

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

2 osoby - 20% sleva a dítě do 12 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 20 236 Kč

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 24 790 25 290 27 590 28 790 28 990 30 490 31 990 34 490 35 390 35 890 38 290 40 590

19 832 20 232 22 072 23 032 23 192 24 392 25 592 27 592 28 312 28 712 30 632 32 472

dospělý na 1. přistýlce  20 990 21 290 23 190 23 990 24 290 25 490 26 190 27 890 28 790 28 990 30 890 32 590

dítě do 12 let na 1. přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 18 390 18 690 20 290 20 990 21 290 22 190 22 390 23 590 24 290 24 790 26 190 27 390

  V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

Fa k u ltat iv n í  v ýlet y
Okruh ostrovem
Okruh ostrovem je výlet za nejznámějšími krásami a pamětihodnostmi ostrova Korfu. Navštívíte 
překrásný palác Achillion a zahrady, hlavní město, Paleokastritsu, kde absolvujete prohlídku tradičního 
ortodoxního kláštera. Následuje vyhlídka jménem Bella Vista, kde se Vám naskytne nádherný pohled na 
západní pobřeží ostrova. Cestou zpět ještě absolvujete zastávku v likérce Koum Kuat, která je spojena s 
ochutnávkou místních produktů. 

Paxos a Antipaxos
Čeká vás příjemný lodní výlet kolem dvou ostrovů, které se nacházejí jen hodinku plavby směrem 
na jih od Korfu. Během výletu budete mít možnost nahlédnout do mořských jeskyní, vykoupat se v 
tyrkysově modrých pobřežních vodách maličkého ostrůvku Antipaxos i možnost projít se úzkými ulič-
kami hlavního městečka ostrova Paxos, jehož domy jsou postaveny v typickém iónském stylu. V Gáios 
můžete navštívit i některou z místních taveren.
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ZANTE IMPERIAL BEACH 
| hotelový komplex      | strana 151

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PALAZZO DI ZANTE 
| hotelový komplex      | strana 150

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8, 11, 12 a 15-denní 
letecké pobytové zájezdy na řecký ostrov 
Zakynthos. 

LÉTÁME » leteckou společností Travel Servi-
ce, resp. SmartWings přímými lety z Prahy 
(PRG) a z Bratislavy (BTS) přímo na letiště 
Zakynthos (ZTH). 
Letecká doprava zahrnuje letištní poplatky, 
bezpečnostní taxy, emisní a servisní poplatky 
včetně transferů na místě pobytu.

DVOJTERMÍN » cena 15-denního (14 nocí) 
leteckého pobytového zájezdu na ostrov 
Zakynthos představuje součet dvou za sebou 
následujících termínů na 7 nocí, od kterého 
třeba odečíst částku 8 990 Kč.

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 (bližší info o pojiště-
ní najdete na str. 277). 

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pev-
nou cenu 990 Kč. 

Zakynthos - středisko Vassilikos

ZAKYNTHOS – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 7451 7452 7453 7454 7455 7456 7457 7458 7459 7460 7461 7462 7463 7464 7465 7465

Datum odletu PRG 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9.

Datum příletu PRG 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 19 390 20 990 22 190 23 590 23 990 24 590 22 690 23 990 26 490 29 490 29 790 31 190

14 931 16 163 17 087 18 165 18 473 18 935 17 472 18 473 20 398 22 708 22 939 24 017

dospělá osoba na 1. přístýlce 15 790 17 190 17 990 18 990 19 390 19 790 17 990 18 890 20 290 22 690 22 890 23 890

1. dítě do 15 let na přístýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990  11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 15 let na přístýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990  11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

5. osoba do 15 let v rodinném pokoji 14 990 16 290 16 990 17 990 18 190 18 690 16 790 17 690 18 890 20 990 21 290 21 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, služby all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.
Příplatek » za výhled na moře + 170 Kč na pokoj a noc pobytu » za rodinný pokoj + 280 Kč na pokoj a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 19 790 21 490 22 690 23 990 24 590 24 990 23 590 24 790 27 390 30 190 30 490 31 990

15 239 16 548 17 472 18 473 18 935 19 243 18 165 19 089 21 091 23 247 23 478 24 633

dospělá osoba na 1. přístýlce 16 290 17 490 18 390 19 390 19 790 19 990 18 690 19 390 20 990 23 190 23 390 24 290

1. dítě do 15 let na přístýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 15 let na přístýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

5. osoba do 15 let v rodinném pokoji 15 390 16 490 17 190 18 190 18 690 18 890 17 190 17 990 19 590 21 490 21 690 22 390

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, služby all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. Příplatek » 
za rodinný pokoj + 280 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj vyššího standardu s bazénem + 970 Kč na pokoj a noc pobytu. 

ZAKYNTHOS – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů 
Kód zájezdu 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510

Datum odletu BA 8.6. 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9.

Datum příletu BA 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9. 21.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

2 dospělí sleva 23% a dítě na přistýlce až do 15 let za 7 990 Kč » ušetříte až 18 715 Kč
2 dospělí a 2 děti až do 15 let na přistýlkách za 7 990 Kč » ušetříte až 22 715 Kč

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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SANDY BEACH | hotel    | strana 167

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

BALI MARE | hotel      | strana 166

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

TALEA BEACH 
| hotelový komplex     | strana 162 - 163

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-denních
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 17 490 17 990 18 390 18 890 19 590 20 290 20 590 20 790 20 990 22 390 23 590 24 990

13 992 14 392 14 712 15 112 15 672 16 232 16 472 16 632 16 792 17 912 18 872 19 992

dospělá osoba na 1. přistýlce 15 590 15 990 16 490 16 790 17 490 18 190 17 990 18 190 18 490 18 990 20 590 21 490

1. dítě do 12 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 14 590 14 890 15 390 15 590 15 990 16 790 16 290 16 490 16 990 17 490 18 390 18 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 16 790 17 190 17 690 18 190 18 890 19 590 19 790 19 990 20 290 21 490 22 390 23 890

13 432 13 752 14 152 14 552 15 112 15 672 15 832 15 992 16 232 17 192 17 912 19 112

dospělá osoba na 1. přistýlce 15 190 15 590 15 790 16 290 16 990 17 490 17 490 17 690 17 890 19 590 19 990 20 590

1. dítě do 14 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 14 let na přistýlce 14 190 14 390 14 890 15 190 15 590 16 290 15 790 16 190 16 490 17 290 17 690 18 390

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

NABÍZÍME VÁM » 8, 11, 12 nebo 15-denní 
letecké pobytové zájezdy na řecký ostrov 
Kréta.

LÉTÁME » leteckou společností Travel Service 
a SmartWings přímými lety z Prahy (PRG), 
z Brna (BRQ) a z Ostravy (OSR) do Herakli-
onu (HER). Letecká doprava zahrnuje letištní 
poplatky, bezpečnostní taxy, emisní a servisní 

poplatky včetně transferů na místě pobytu.

PŘÍPLATKY » 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 asistenč-
ních služeb CK (bližší info o pojištění najdete 
na str. 277). 

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pouze 
pevnou cenu 990 Kč.

DVOJTERMÍN » cena 15-denního (14-nocí) 
leteckého zájezdu představuje součet dvou 
za sebou následujícich termínů na 7 nocí, 
od kterého třeba odečíst částku 8 990 Kč.

Kréta – střediska Kavros, Panormo, Bali, Ammoudara, Malia, Herso-
nissos, Ierapetra a Sitia

KRÉTA – termíny 11 a 12-denních  leteckých zájezdů 
Kód zájezdu 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212

Datum odletu PRG, BRQ, OSR 3.6. 14.6. 24.6. 5.7. 15.7. 26.7. 5.8. 16.8. 26.8. 6.9. 16.9. 27.9.

Datum příletu PRG, BRQ, OSR 14.6. 24.6. 5.7. 15.7. 26.7. 5.8. 16.8. 26.8. 6.9. 16.9. 27.9. 7.10.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

KRÉTA – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 6101 6103 6105 6107 6109 6111 6113 6115 6117 6119 6121 6123 6125 6127 6129 6131 6133

Datum odletu PRG, BRQ, OSR 7.6. 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9.

Datum příletu PRG, BRQ, OSR 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9. 4.10.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Podmínky 
na straně 4 - 5.

Ceny 8 a 15-denních
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 18 390 18 790 19 490 20 190 20 890 21 490 22 190 22 390 22 690 23 590 25 590 26 690

14 712 15 032 15 592 16 152 16 712 17 192 17 752 17 912 18 152 18 872 20 472 21 352

dospělá osoba na 1. přistýlce 16 290 16 790 17 490 17 890 18 590 18 990 19 290 19 290 19 690 20 190 21 990 22 890

1. dítě do 12 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 15 190 15 590 16 190 16 590 16 990 17 690 17 490 17 490 17 990 18 190 19 690 20 390

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, klub, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj typu Superior +300 Kč na pokoj a noc pobytu. Příplatek za výhled na moře +180 Kč na pokoj a noc pobytu.



263262 CENÍK 2017 | KRÉTA

ERI VILLAGE 
| hotelový komplex       | strana 160 - 161

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

EUROPA RESORT | hotel      | strana 164 - 165

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

ERI BEACH 
| hotelový komplex       | strana 160 - 161

TOP FIRST MINUTE  

TOP FIRST MINUTE

DESSOLE BLUE STAR 
| hotelový komplex       | strana 158 - 159

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-denních
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 18 690 18 990 19 790 20 290 21 290 21 690 22 390 22 690 22 890 23 890 25 990 26 990

14 952 15 192 15 832 16 232 17 032 17 352 17 912 18 152 18 312 19 112 20 792 21 592

dospělá osoba na 1. přistýlce 16 490 16 990 17 490 17 990 18 690 19 190 19 390 19 590 19 990 20 490 22 190 22 890

dítě do 6 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

dítě 6-12 let na 1. přistýlce 15 190 15 590 16 190 16 290 16 990 17 190 17 390 17 590 17 990 18 290 19 690 20 290

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za výhled na moře +180 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-denních
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 18 390 18 890 19 490 20 190 20 890 21 990 22 390 22 590 22 790 23 890 25 690 27 190

14 161 14 546 15 008 15 547 16 086 16 933 17 241 17 395 17 549 18 396 19 782 20 937

dospělá osoba na 1. přistýlce 16 290 16 690 16 990 17 790 18 190 18 890 18 990 19 290 19 490 20 490 21 990 22 790

1. dítě do 12 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 14 890 15 390 15 790 16 290 16 690 16 990 16 990 17 290 17 990 18 290 19 290 19 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-denních
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 19 490 19 990 20 990 21 490 22 390 23 290 23 690 25 190 25 890 27 390 28 790 30 490

15 008 15 393 16 163 16 548 17 241 17 934 18 242 19 397 19 936 21 091 22 169 23 478

dospělá osoba na 1. přistýlce 16 990 17 290 18 390 18 690 19 290 20 190 19 990 20 990 21 690 21 990 23 990 25 190

1. dítě do 12 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 15 590 15 790 16 690 16 890 17 590 18 190 17 790 18 390 18 990 19 390 20 990 21 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-denních
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 20 790 21 290 22 390 22 890 23 890 24 990 25 490 27 190 28 590 29 490 30 890 32 790

16 009 16 394 17 241 17 626 18 396 19 243 19 628 20 937 22 015 22 708 23 786 25 249

dospělá osoba na 1. přistýlce 17 990 18 390 19 390 19 790 20 590 21 490 21 490 22 690 23 890 24 290 25 790 27 190

1. dítě do 12 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

dítě do 6 let bez lůžka 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a  ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 16 290 16 490 17 490 17 690 18 390 19 390 18 890 19 590 20 790 21 790 22 390 23 390

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.
Příplatek » za pokoj typu Superior + 300 Kč na pokoj a noc pobytu » v rodinných pokojích určených pro 4, resp. 5 osob je 
nutné uhradit 3x cenu základního lůžka. Pozor » *omezený počet pokojů. 

2 dospělí -23% sleva a 2 děti do 12 let a do 6 let pouze po 7 990 Kč » ušetříte až 25 082 Kč
2 dospělí  -23% sleva a dítě až do 12 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 20 082 Kč

2 dospělí -23% sleva a dítě do12 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 19 024 Kč



PP264 KRÉTA | CENÍK 2017

   DESSOLE MALIA BEACH
 | hotelový komplex      | strana 156 - 157

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

APOLLONIA BEACH 
| hotelový komplex        | strana 155

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

SITIA BEACH 
| hotelový komplex       | strana 154 

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-denních
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 23 390 24 190 25 290 25 790 26 690 27 890 29 490 30 890 32 190 33 290 34 990 36 890

18 712 19 352 20 232 20 632 21 352 22 312 23 592 24 712 25 752 26 632 27 992 29 512

dospělá osoba na 1. přistýlce 19 990 20 590 21 490 21 990 22 690 23 590 24 590 25 490 26 490 26 990 28 990 29 990

1. dítě do 14 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 14 let na přistýlce 17 990 18 390 18 990 19 590 19 990 20 990 21 290 21 990 22 990 23 990 24 790 25 790

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za výhled na moře + 300 Kč na pokoj a noc pobytu. Pozor » *omezený počet pokojů.

Ceny 8 a 15-denních
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 22 390 23 190 24 190 24 590 25 490 26 590 28 290 29 590 30 690 31 790 33 390 34 990

17 912 18 552 19 352 19 672 20 392 21 272 22 632 23 672 24 552 25 432 26 712 27 992

dospělá osoba na 1. přistýlce 18 990 19 990 20 590 20 990 21 990 22 590 23 990 24 690 25 490 26 990 27 990 28 990

1. dítě do 12 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 17 390 17 890 18 490 18 690 19 390 20 290 20 790 21 390 22 190 23 190 23 990 24 890

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s orientaci na moře + 240 Kč na pokoj a noc pobytu » za výhled na moře + 300 Kč na pokoj a noc pobytu.

2 dospělí SLEVA 20% a dítě do 12 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 18 996 Kč

 Ceny 8 a 15-denních
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 25 990 26 490 28 590 29 790 31 190 31 990 31 990 32 790 35 190 37 290 39 890 42 490

20 792 21 192 22 872 23 832 24 952 25 592 25 592 26 232 28 152 29 832 31 912 33 992

dospělá osoba na 1. přistýlce 21 690 22 190 23 890 24 790 25 990 26 690 26 190 26 690 28 590 28 990 31 990 33 990

1. dítě do 14 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciálni snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 14 let na přistýlce 18 990 19 390 20 790 21 690 22 690 23 190 22 190 22 390 23 990 24 190 27 190 28 390

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za výhled na moře + 300 Kč na pokoj a noc pobytu. Pozor » *omezený počet pokojů.

Fa k u ltat iv n í  v ýlet y
Knossos - Minojský palác
Knosský palác je po  Athénské Akropoli druhou nejdůležitější stavbou v  historii Evropy. Je místem, kde 
vznikla první evropská civilizace - Minojská kultura. Obrovské paláce, ve kterých Minojci  žili, jsou pro his-
toriky a archeology dodnes záhadou. Jejich obyvatelé disponovaly mnoha výdobytky moderní civilizace. 
Palác však v největším rozkvětu zničilo zemětřesení a požár. Do konce minulého století ležel zapomenutý 
v troskách. Znovu odkrýt tento skvost starověku se podařilo až anglickému archeologovi Arthurovi Evan-
sovi. Díky němu dnes můžeme obdivovat stavební mistrovství starých Minojců. 

Ostrov Chrissi
Jedním z nádherných ostrovů, které jsou považovány za skutečný „Krétský Karibik“ je malebný ostrov 
Chrissi, který se rozkládá na nejjižnějším bodě Evropy. Samotný ostrov je vytvořen z jemného bíleho pís-
ku, podle kterého dostal i název. Také se na něm nacházejí nádherné cedrové háje, poslední svého druhu 
v Evropě, staré více než 300 let. Přeprava na ostrov je zajišťována výletní lodí, která odjíždí z kouzelného 
městečka Ierapetra - perly jižní Kréty. Tak neváhejte, sbalte plavky a  pojďte s  námi poznat jedinečný 
„Krétský Karibik“.



265PP CENÍK 2017 | KYPR

SALAMIS BAY CONTI 
| hotelový komplex      | strana 182-183

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

ACAPULCO BEACH 
| hotelový komplex       | strana 180-181

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

KYPR – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 7851 7852 7853 7854 7855 7856 7857 7858 7859 7860 7861 7862 7863 7864

Datum odletu PRG 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9.

Datum příletu PRG 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. 23.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

KYPR – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 7801 7803 7805 7807 7809 7811 7813 7815 7817 7819 7821 7823 7825 7827

Datum odletu BRQ 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9.

Datum příletu BRQ 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

NABÍZÍME VÁM » 8 nebo 15-denní 
letecké pobytové zájezdy na Severní Kypr 
(turecká část).

LÉTÁME » leteckou společností Tailwind 
Airlines letmi z Prahy (PRG) a z Brna (BRQ) 
na letiště Ercan (ECN) s mezipřistáním 
v turecké Antalyi (AYT). Letecká doprava za-
hrnuje letištní poplatky, bezpečnostní taxy, 
emisní a servisní poplatky včetně transferů 
na místě pobytu. Pro vstup na Severní Kypr 
(turecká část) je třeba mít platný cestovní 

pas s minimální platností 6 měsíců. Pro vstup 
do země nejsou potřeba víza.

DVOJTERMÍN » cena 15-denního (14 nocí) 
leteckého pobytového zájezdu na Severní 
Kypr představuje součet dvou za sebou 
následujících termínů na 7 nocí, od kterého 
je třeba odečíst částku 8 990 Kč.

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) 
nebo PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) 
včetně pojištění stornopoplatků, asistenč-

ních služeb CK (bližší info o pojištění najdete 
na str. 277).

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pev-
nou cenu 990 Kč.

Kypr – střediska Kyrenia a Famagusta

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 21 190 21 890 22 590 23 490 24 390

16 316 16 855 17 394 18 087 18 780

dospělá osoba na 1. přistýlce 18 690 19 290 19 990 20 690 21 390

1. dítě do 13 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 7 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě 7 - 13 let na přistýlce 16 190 16 690 17 290 17 790 18 390

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře + 110 Kč na pokoj a noc pobytu

 2 osoby  -23% sleva a 2 děti do 13 a 7 let na přistýlkách pouze 7 990 Kč » ušetříte až 21 220 Kč

Podmínky 
na straně 4 - 5.

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 21 790 22 490 23 190 23 890 24 790

16 778 17 317 17 856 18 395 19 088

dospělá osoba na 1. přistýlce 18 990 19 790 20 290 20 890 21 590

1. dítě do 13 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 7 let na přistýlce* 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 13 let na přistýlce 16 590 16 990 17 490 17 990 18 490

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 
POZOR » *platí pro omezený počet pokojů

 2 osoby  -23% sleva a 2 děti do 13 a 7 let na přistýlkách pouze 7 990 Kč » ušetříte až 21 404 Kč
2 osoby  -23% sleva a dítě do 13 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 16 404 Kč



267266 RHODOS | CENÍK 2017

EVI | hotel     | strany 170 - 171

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

ILYSSION BEACH RESORT
| hotelový komplex       | strany 172 - 173

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8, 11, 12 nebo 15-den-
ní letecké pobytové zájezdy na slunečný 
řecký ostrov Rhodos.

LÉTÁME » leteckou společností Travel Servi-
ce a SmartWings přímými lety z Prahy (PRG), 
z Brna (BRQ) a z Ostravy (OSR) na letiště 
Rhodos (RHO). Letecká doprava zahrnuje 
letištní poplatky, bezpečnostní taxy, emisní 

a servisní poplatky včetně transferů na místě 
pobytu.ů.

DVOJTERMÍN » cena 15-denního (14-nocí) 
leteckého zájezdu na ostrov Rhodos před-
stavuje součet dvou za sebou následujících 
termínů na 7 nocí, od kterého třeba odečíst 
částku 8 990 Kč.

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 (bližší info o pojiště-
ní najdete na str. 277). 

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pouze 
pevnou cenu 990 Kč.

Rhodos - Kallithea, Faliraki, Kolymbia, Lindos a Pefki.

RHODOS – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 6600 6603 6606 6609 6612 6615 6618 6621 6624 6627 6630 6633 6636 6639 6642 6645 6647

Datum odletu PRG,BRQ,OSR 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.

Datum příletu PRG,BRQ,OSR 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. 2.10.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

RHODOS – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 6700 6702 6704 6706 6708 6710 6712 6714 6716 6718 6720 6722

Datum odletu PRG,BRQ,OSR 2.6. 13.6. 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9. 15.9. 26.9.

Datum příletu PRG,BRQ,OSR 13.6. 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9. 15.9. 26.9. 6.10.

0očet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 14 890 15 590 16 490 17 990 18 190 18 890 16 990 18 390 18 690 19 790 20 590 21 490

11 466 12 005 12 698 13 853 14 007 14 546 13083 14 161 14 392 15 239 15 855 16 548

dospělý na 1. přistýlce v 1/3 pokoji 13 190 13 790 14 490 15 790 15 790 16 490 14 490 15 590 15 790 16 690 17 290 17 790

dítě do 15 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA 

2. dítě do 15 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA 

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, letecká doprava, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 16 990 17 790 18 390 19 490 19 790 20390 20390 20 990 21 490 22 590 23 690 24 990

13 592 14 232 14 712 15 592 15 832 16 312 16 312 16 792 17 192 18 072 18 952 19 992

dospělý na 1. přistýlce 15 190 15 790 16 490 17 290 17 590 18 190 17 790 18 190 18 690 19 490 20 390 21 490

1. dítě do 12 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 13 190 13 790 13 990 14 890 14 990 15 390 14 690 14 890 15 390 15 990 16 690 16 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře + 110 Kč na pokoj a noc pobytu.

2 dospělí a 2 děti až do 15 let na přistýlkách jen po 7 990 Kč » ušetříte až 19 885 Kč 
2 dospělí a dítě až do15 let na přistýlce jen za 7 990 Kč » ušetříte až 14 885 Kč 

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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NIRIIDES  | hotel       | strana 174

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

LINDOS ROYAL | hotel        | strana 175 

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

VIRGINIA  | hotel         | strany 176 - 177

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 18 990 19 790 20 590 21 290 21 490 22 190 23 690 24 590 25 890 26 790 27 990 29 190

15 192 15 832 16 472 17 032 17 192 17 752 18 952 19 672 20 712 21 432 22 392 23 352

dospělý na 1. přistýlce 16 690 17 290 17 990 18 390 18 690 19 290 19 990 20 890 21 690 22 590 23 490 24 390

1. dítě do 13 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA 

2. dítě do 13 let na přistýlce 13 190 13 590 13 990 14 490 14 590 14 890 14 690 15 190 15 790 16 290 16 690 16 890

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za rodinný pokoj + 270 Kč na pokoj a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 22 990 23 690 24 390 25 490 26 790 27 390 27 990 29 390 31 590 32 890 34 190 36 390

18 392 18 952 19 512 20 392 21 432 21 912 22 392 23 512 25 272 26 312 27 352 29 112

dospělý na 1. přistýlce v 1/3 pokoji 19 490 19 990 20 590 21 490 22 590 22 990 22 990 23 990 25 890 26 790 27 890 29 390

dítě do 12 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA 

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 17 990 18 390 19 290 20 590 20 890 21 490 22 790 23 690 24 390 25 890 26 990 27 990

14 392 14 712 15 432 16 472 16 712 17 752 18 952 19 672 20 712 21 432 22 392 23 352

dospělý na 1. přistýlce 15 190 15 590 16 290 17 290 17 390 17 990 18 390 18 990 19 490 20 590 21 490 21 990

1. dítě do 13 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA 

2. dítě do 13 let na přistýlce 14 490 14 890 15 590 16 490 16 690 16 990 17 290 17 990 18 390 19 290 20 190 20 590

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH. 

Fa k u ltat iv n í  v ýlet y
City tour Rhodos - Večerný Rhodos
V rámci tohoto výletu Vás čeká návštěva perly celého ostrova - hlavního města Rhodos, které bylo orga-
nizací UNESCO prohlášeno za památkovou rezervaci. Během procházky městem uvidíte přístav Mandra-
ki, ve kterém stál kdysi legendární Rhodský kolos - jeden ze sedmi divů světa, navštívíte vyhlídkové místo 
s jedinečným výhledem na město a původní Akropoli. Prohlídka zahrnuje i návštěvu Starého města, 
které bylo postaveno v období Johanitských rytířů. Právě ve Starém městě, které je nejkrásnější ve večer-
ních hodinách, budete mít prostor a volný čas na jeho prohlídku. 

Lindos
Půldenní výlet po východním pobřeží ostrova Vás zavede do městečka Lindos, kterému dominuje antická 
Akropole s chrámem Athény Lindoskej s překrásným výhledem na východní část ostrova. Pro Lindos jsou 
typické bílé úzké uličky plné obchůdků, restaurací, barů, či kostelíků. Jedinečnou atrakcí jsou místné taxíky 
- oslíci vystupujíci úzkými uličkami v zástupu s turisty na zádech až ke vstupu do Akropole. V rámci výletu 
navštívíte i tradiční keramickou manufakturu, kde Vám předvedou jak se na ostrově vyrábí keramika, jeden 
z tradičních suvenýrů. Místní zvyknou říkat, že kdo nenavštívil Lindos, jakoby ani nebyl na Rhodosu. 

Ostrov Symi
Celodenní výlet lodí na nejfotogeničtější řecký ostrov. První zastávkou bude klášter z 18. století Panormitis, 
kde se nachází vzácná ikona Archanděla Michaela. Druhou zastávkou je samotné barevné městečko Symi. 
Jeho krásná architektura z dálky připomíná maketu, jejíž domky jsou pečlivě naskládané jeden nad dru-
hým a září svými teplými pastelovými barvami. Tomuto ostrovu dodávají šarm krásné malé kostely, přístav, 
klášter, knihovna se starými ručně psanými knihami a vychutnat si budete moci i procházku úzkými ulička-
mi starého města s obchůdky s typickými místními mořskými houbami, bylinkami a kořením. 
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KLEOPATRA GÜNGÖR | hotel      | strana 214

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

KLEOPATRA MELISSA BEACH 
| hotel      | strana 212

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

GRAND ATILLA | hotel      | strana 215     

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

TURECKO – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 8151 8152 8153 8154 8155 8156 8157 8158 8159 8160 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167

Datum odletu PRG, BRQ, OSR 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.

Datum příletu PRG, BRQ, OSR 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9. 3.10.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

                             Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 13 990 14 490 14 990 15 490 15 990 16 490 16 690 16 990 17 890 17 990 18 890 19 690

11 192 11 592 11 992 12 392 12 792 13 192 13 352 13 592 14 312 14 392 15 112 15 752

dospělá osoba na 1. přistýlce 12 990 13 290 13 890 14 290 14 690 14 990 14 990 15 290 15 890 16 290 16 890 17 490

1. dítě do 12 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 12 990 12 990 13 290 13 490 13 890 14 290 13 990 14 290 14 690 14 990 15 690 15 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 15 290 15 690 16 290 16 690 17 290 17 890 17 890 18 290 18 990 19 290 19 990 21 190

12 232 12 552 13 032 13 352 13 832 14 312 14 312 14 632 15 192 15 432 15 992 16 952

dospělá osoba na 1. přistýlce 13 990 14 490 14 890 15 290 15 890 16 290 15 990 16 490 16 990 17 290 17 890 18 690

1. dítě do 13 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 13 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře + 110 Kč na pokoj a noc pobytu. * omezený počet pokojů

                  Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 14 290 14 690 15 290 15 690 16 290 16 690 16 990 17 490 18 290 18 490 19 290 19 990

11 432 11 752 12 232 12 552 13 032 13 352 13 592 13 992 14 632 14 792 15 432 15 992

dospělá osoba na 1. přistýlce 13 290 13 690 13 990 14 490 14 990 15 290 15 490 15 690 16 290 16 690 17 290 17 890

1. dítě do 14 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 7 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě od 7 - 14 let na přistýlce 12 990 12 990 13 490 13 690 14 290 14 490 14 490 14 690 14 990 15 490 15 990 16 490

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * omezený počet pokojů 

Podmínky 
na straně 4 - 5.

NABÍZÍME VÁM » 8, 11, 12 nebo 15-denní 
letecké pobytové zájezdy do Turecka.

LÉTÁME » leteckou společností Travel Service,  
SmartWings a Freebird, přímými lety z Prahy 
(PRG) , Brna (BRQ), Ostravy (OSR) a Bratisla-
vy (BTS) na letiště Antalya (AYT).  
Letecká doprava zahrnuje letištní poplatky, 
bezpečnostní taxy, emisní a servisní poplatky 
včetně transferů na místě pobytu.

DVOJTERMÍN » cena 15-denního (14 nocí) 
leteckého pobytového zájezdu do Turecka 
představuje součet dvou za sebou následu-
jících termínů na 7 nocí, od kterého je třeba 
odečíst částku 8 990 Kč.

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

(bližší info o pojištění najdete na str. 277).

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pevnou 
cenu 990 Kč.

Turecko - střediska Kemer, Lara, Belek, Side a Alanya

TURECKO – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 8201 8202 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211

Datum odletu PRG, BRQ, OSR, BTS 9.6. 20.6. 30.6. 11.7. 21.7. 1.8. 11.8. 22.8. 1.9. 12.9. 22.9.

Datum příletu PRG, BRQ, OSR, BTS 20.6. 30.6. 11.7. 21.7. 1.8. 11.8. 22.8. 1.9. 12.9. 22.9. 3.10.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11
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JUSTINIANO CLUB 
| hotelový komplex        | strana 208

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TAC PREMIER | hotel       | strana 213     

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

KATYA 
| hotel        | strana 210

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

RIVER GARDEN HOLIDAY VILLAGE 
| hotelový komplex        | strana 193

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 17 490 17 990 18 490 19 290 19 990 20 790 21 390 22 590 23 390 23 590 24 190 25 590

13 992 14 392 14 792 15 432 15 992 16 632 17 112 18 072 18 712 18 872 19 352 20 472

dospělá osoba na 1. přistýlce 15 690 15 990 16 490 16 990 17 890 18 290 18 490 19 490 19 890 20 390 20 790 21 790

1. dítě do 15 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 15 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 15 let v rodinném pokoji 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. V rodinných pokojích 
určených pro 4 osoby je nutné uhradit 3 x cenu základního lůžka.   
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře + 110 Kč na pokoj a noc pobytu. * omezený počet pokojů

                  Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 16 290 16 890 17 290 17 990 18 890 19 490 19 890 19 990 21 790 21 990 22 590 23 590

13 032 13 512 13 832 14 392 15 112 15 592 15 912 15 992 17 432 17 592 18 072 18 872

dospělá osoba na 1. přistýlce 14 690 14 990 15 490 16 290 16 890 17 290 17 290 17 990 18 690 18 990 19 490 20 390

1. dítě do 14 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 7 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě od 7 - 14 let na přistýlce 13 690 13 990 14 490 14 990 15 690 15 990 15 690 16 490 16 890 16 990 17 490 17 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * omezený počet pokojů 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 16 890 17 490 17 890 18 690 19 490 20 390 20 790 22 390 22 990 23 190 23 990 25 190

12 668 13 118 13 418 14 018 14 618 15 293 15 593 16 793 17 243 17 393 17 993 18 893

dospělá os. na 1. přistýlce v 1/3 pokoji 15 290 15 690 15 990 16 690 17 490 17 990 17 990 19 290 19 690 19 990 20 790 21 590

dítě do 15 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě d o 15 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
* omezený počet pokojů

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 17 490 17 990 18 490 19 290 19 990 20 790 21 390 22 590 23 390 23 590 24 190 25 590

13 992 14 392 14 792 15 432 15 992 16 632 17 112 18 072 18 712 18 872 19 352 20 472

dospělá os. na 1. přistýlce v 1/3 pokoji 14 990 15 490 15 690 16 490 16 990 17 490 17 490 18 290 18 890 18 990 19 490 20 590

dítě do 13 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
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JUSTINIANO PARK CONTI 
| hotelový komplex        | strana 206 - 207

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

SAILOR‘S BEACH CLUB 
| hotel        | strana 192

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

JUSTINIANO DE LUXE RESORT 
| hotelový komplex        | strana 209

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

CLUB ALANTUR 
| hotelový komplex         | strana 211

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 18 490 18 990 19 890 20 590 21 390 22 390 23 590 24 790 25 790 25 990 26 390 27 590

13 868 14 243 14 918 15 443 16 043 16 793 17 693 18 593 19 343 19 493 19 793 20 693

dospělá os. na 1. přistýlce v 1/3 pokoji 16 490 16 890 17 690 17 990 18 690 19 690 19 990 21 190 21 990 22 190 22 590 23 390

dítě do 15 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 15 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 15 let v rodinném pokoji 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. V rodinných pokojích 
určených pro 4 osoby je nutné uhradit 3 x cenu základního lůžka. 
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře + 160 Kč na pokoj a noc pobytu. * omezený počet pokojů

                             Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 17 890 18 290 18 990 19 890 20 790 21 590 22 390 23 790 24 390 24 590 25 190 26 390

14 312 14 632 15 192 15 912 16 632 17 272 17 912 19 032 19 512 19 672 20 152 21 112

dospělá osoba na 1. přistýlce 15 890 16 290 16 890 17 490 18 290 18 890 18 990 20 390 20 790 20 990 21 590 22 390

1. dítě do 13 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 13 let na přistýlce 14 690 14 890 15 490 15 990 16 690 17 290 16 990 17 990 18 290 18 690 18 990 19 690

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 18 490 18 990 19 890 20 590 21 390 22 390 23 590 24 790 25 790 25 990 26 390 27 590

14 792 15 192 15 912 16 472 17 112 17 912 18 872 19 832 20 632 20 792 21 112 22 072

dospělá os. na 1. přistýlce v 1/3 pokoji 16 290 16 890 17 490 17 890 18 690 19 490 19 990 20 990 21 790 21 990 22 390 23 190

dítě do 15 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 15 let v rodinném pokoji 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

4. dospělá osoba v rodinném pokoji 13 490 13 890 14 290 14 690 14 990 15 690 15 490 15 990 16 290 16 690 16 890 17 290

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. V rodinných pokojích 
určených pro 4 osoby je nutné uhradit 3 x cenu základního lůžka. 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 18 890 19 490 20 390 21 190 21 790 22 790 23 990 25 390 25 990 26 190 26 990 28 490

15 112 15 592 16 312 16 952 17 432 18 232 19 192 20 312 20 792 20 952 21 592 22 792

dospělá osoba na 1. přistýlce 16 490 16 990 17 690 18 290 18 890 19 690 20 390 21 390 21 790 21 990 22 790 23 790

1. dítě do 13 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 13 let na přistýlce 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 16 290 16 290 16 290 16 290 16 290 16 290

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře + 160 Kč na pokoj a noc pobytu. * omezený počet pokojů



271270 CENÍK 2017 | TURECKO

ASKA JUST IN BEACH 
| hotel        | strana 203

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

CHAMPION HOLIDAY VILLAGE 
| hotelový komplex        | strana 190

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

TOP FIRST MINUTE*

SIDE PRENSES 
| hotelový komplex          | strana 204 - 205

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

ALBA QUEEN 
| hotelový komplex       | strana 202

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 19 290 19 890 20 790 21 590 22 190 23 190 24 590 25 790 26 390 26 590 27 390 28 890

15 432 15 912 16 632 17 272 17 752 18 552 19 672 20 632 21 112 21 272 21 912 23 112

dospělá osoba na 1. přistýlce 16 990 17 490 17 990 18 890 19 290 19 990 20 990 21 990 22 190 22 590 23 190 24 190

dítě do 13 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

dítě do 7 let na 2. přistýlce 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 16 290 16 290 16 290 16 290 16 290 16 290

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně  je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za pokoj  s výhledem na moře + 160 Kč na pokoj a noc pobytu. * omezený počet pokojů

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 19 290 19 890 20 790 21 590 22 590 23 590 24 990 26 190 27 790 27 990 28 490 29 990

15 432 15 912 16 632 17 272 18 072 18 872 19 992 20 952 22 232 22 392 22 792 23 992

dospělá osoba na 1. přistýlce 16 890 17 490 17 990 18 690 19 490 20 590 21 190 22 190 23 390 23 590 23 990 24 990

1. dítě do 15 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 7 let na přistýlce 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 16 290 16 290 16 290 16 290 16 290 16 290

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě od 7 - 15 let na přistýlce 15 490 15 890 16 490 16 990 17 690 18 490 18 690 19 490 20 390 20 790 20 990 21 790

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
* omezený počet pokojů  

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 18 990 19 690 20 590 21 390 21 990 22 990 24 390 25 590 26 190 26 390 27 190 28 690

15 192 15 752 16 472 17 112 17 592 18 392 19 512 20 472 20 952 21 112 21 752 22 952

dospělá osoba na 1. přistýlce 16 890 17 290 17 890 18 690 18 990 19 890 20 790 21 790 21 990 22 390 22 990 23 990

1. dítě do 15 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 15 let na přistýlce 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 16 290 16 290 16 290 16 290 16 290 16 290

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře + 160 Kč na pokoj a noc pobytu * omezený počet pokojů

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 20 990 21 990 22 390 22 990 23 590 24 790 27 590 28 190 29 290 29 490 29 990 31 890

15 743 16 493 16 793 17 243 17 693 18 593 20 693 21 143 21  968 22 118 22 493 23 918

dospělá os. na 1. přistýlce v 1/3 pokoji 17 990 18 890 19 290 19 690 20 390 21 390 23 190 23 590 24 190 24 590 24 990 26 390

dítě do 13 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 13 let v rodinném pokoji 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

V ceně je zahrnuto » 7 , 10 , resp. 11x ubytování , ultra all inclusive , letecká doprava , služby delegáta, DPH . V rodinných 
pokojích určených pro 4 osoby je nutné uhradit 3 x cenu základního lůžka.
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře + 320 Kč na pokoj a noc pobytu. 



273272 TURECKO | CENÍK 2017

LTI SERRA RESORT  

| hotelový komplex        | strana 198 - 199

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

IC SANTAI FAMILY RESORT 
| hotelový komplex         | strana 196

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

VENEZIA PALACE 
| hotelový komplex        | strana 186 - 187

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

ALBA ROYAL 
| hotelový komplex         | strana 200 - 201

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 21 990 22 790 23 390 23 990 24 790 25 590 28 490 28 990 29 690 29 890 30 990 32 990

16 493 17 093 17 543 17 993 18 593 19 193 21 368 21 743 22 268 22 418 23 243 24 743

dospělá os. na 1. přistýlce 18 990 19 890 20 390 20 990 21 590 22 190 23 990 24 390 24 790 25 190 25 990 27 590

1. dítě do 15 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 15 let na přistýlce 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 16 290 16 290 16 290 16 290 16 290 16 290

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 15 let a 5. os. do 7 let ve FS 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

4. dosp. os. a 5. osoba 7-15 let ve FS 18 290 18 890 19 290 19 890 20 590 21 190 22 590 22 990 23 190 23 590 24 390 25 790

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. Ve family suitách - 
FS určených pro 4, resp. 5 osob je nutné uhradit 3 x cenu základního lůžka. *  omezený počet pokojů

 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 22 990 23 790 24 390 25 190 25 990 26 990 29 690 30 890 32 290 32 490 32 890 34 690

18 392 19 032 19 512 20 152 20 792 21 592 23 752 24 712 25 832 25 992 26 312 27 752

dospělá osoba na 1. přistýlce 19 490 19 990 20 790 21 390 21 990 22 790 24 390 25 390 26 190 26 590 26 790 28 190

1. dítě do 13 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 13 let na přistýlce 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 16 290 16 290 16 290 16 290 16 290 16 290

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře + 220 Kč na pokoj a noc pobytu * omezený počet pokojů

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 23 590 24 190 24 990 25 790 26 790 27 590 30 490 31 690 32 990 33 290 33 690 35 690

17 693 18 143 18 743 19 343 20 093 20 693 22 868 23 768 24 743 24 968 25 268 26 768

dospělá os. na 1. přistýlce v 1/3 pokoji 19 990 20 590 21 190 21 790 22 590 23 390 24 990 25 990 26 990 27 190 27 590 28 990

dítě do 14 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 14 let na přistýlce 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 16 290 16 290 16 290 16 290 16 290 16 290

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7 , 10 , resp. 11x ubytování , ultra all inclusive , letecká doprava , služby delegáta , DPH. * omezený počet 
pokojů

2 osoby - 23% sleva a 2 děti do 15 let na přistýlkách pouze 7 990 Kč » ušetříte až 29 794 Kč

2 osoby - 23% sleva » ušetříte až 17 844 Kč

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 23 590 24 190 24 990 25 790 26 790 27 590 30 490 31 690 32 990 33 290 33 690 35 690

17 693 18 143 18 743 19 343 20 093 20 693 22 868 23 768 24 743 24 968 25 268 26 768

dospělá  os. od 16 let na 1. přistýlce 19 990 20 590 21 190 21 990 22 790 23 390 24 990 25 990 26 990 27 190 27 590 28 990

V ceně  je zahrnuto »7 , 10 , resp. 11x ubytování , ultra all inclusive , letecká doprava , služby delegáta, DPH.
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře + 320 Kč na pokoj a noc pobytu. 



273272 CENÍK 2017 | TURECKO

BELCONTI RESORT 
| hotelový komplex         | strana 194 - 195

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

IC GREEN PALACE 
| hotelový komplex         | strana 188 - 189

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

SHERWOOD CLUB KEMER 
| hotelový komplex         | strana 191

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

SPICE RESORT | hotelový komplex         | strana 197

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 23 990 24 590 25 190 25 990 27 190 27 990 30 990 32 490 33 890 33 990 34 490 36 590

19 192 19 672 20 152 20 792 21 752 22 392 24 792 25 992 27 112 27 192 27 592 29 272

dospělá os. na 1. přistýlce v 1/3 pokoji 19 990 20 590 21 190 21 790 22 790 23 390 25 190 26 390 27 190 27 590 27 790 29 290

dítě do 7 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

dítě od 7 - 12 let na 1. přistýlce 17 690 17 990 18 490 18 890 19 690 20 390 21 390 22 390 22 990 23 390 23 590 24 590

2. dítě do 12 let na přistýlce 17 690 17 990 18 490 18 890 19 690 20 390 21 390 22 390 22 990 23 390 23 590 24 590

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 24 390 24 990 25 590 26 390 27 590 28 490 32 490 33 290 34 290 34 490 35 290 37 190

19 512 19 992 20 472 21 112 22 072 22 792 25 992 26 632 27 432 27 592 28 232 29 752

dospělá osoba na 1. přistýlce 20 590 20 990 21 590 22 190 23 190 23 790 26 390 26 990 27 590 27 990 28 690 29 890

1. dítě do 13 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 13 let na přistýlce 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 16 290 16 290 16 290 16 290 16 290 16 290

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Příplatek za pokoj s výhledem na moře + 320 Kč na pokoj a noc pobytu * omezený počet pokojů  

2 osoby - 20% sleva a 2 děti do 13 let na přistýlkách pouze 7 990 Kč » ušetříte až 28 176 Kč

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 26 390 26 990 27 590 28 490 29 690 30 490 35 490 35 690 36 590 36 790 37 790 39 790

21 112 21 592 22 072 22 792 23 752 24 392 28 392 28 552 29 272 29 432 30 232 31 832

dospělá os. na 1. přistýlce v 1/3 pokoji 21 990 22 390 22 990 23 590 24 390 25 190 28 490 28 690 28 990 29 490 30 290 31 690

dítě do 13 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 13 let na přistýlce 18 890 19 290 19 690 20 390 21 190 21 590 23 790 23 990 24 190 24 590 25 190 26 190

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 26 390 26 990 27 590 28 490 29 690 30 490 35 490 35 690 36 590 36 790 37 790 39 790

21 112 21 592 22 072 22 792 23 752 24 392 28 390 28 552 29 272 29 432 30 232 31 832

dospělá os. na 1. přistýlce v 1/3 pokoji 22 790 23 390 23 790 24 390 25 390 26 190 29 890 29 990 30 490 30 890 31 690 33 090

dítě do 12 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 16 290 16 290 16 290 16 290 16 290 16 290

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  * omezený počet 
pokojů



275274 EGYPT | CENÍK 2017

NUBIA AQUA BEACH RESORT 
| hotelový komplex        | strana 218

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

THREE CORNERS ROYAL STAR 
| hotel        | strana 222

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8 nebo 15-denní letecké 
pobytové zájezdy do destinace Egypt.

LÉTÁME » leteckou spoločností Air Cairo, 
přímými letmi z Prahy (PRG) na letiště v 
Hurghadě (HRG). Letecká doprava zahrnuje 
letištní poplatky, bezpečnostní taxy, emisní 
a servisní poplatky včetně transferů na místě 
pobytu.

DVOJTERMÍN » cena 15-denního (14-nocí) 
leteckého zájezdu do destinace Egypt před-

stavuje součet dvoch za sebou následujícich 
termínů na 7 nocí termínov, od kterého třeba 
odečíst částku 8 990 Kč.

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) 
nebo PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) 
včetně pojištění stornopoplatku, servisních a 
asistenčních služeb CK (bližší info o pojištění 
najdete na str. 277) » vstupní víza 675 Kč na 
osobu.

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pouze 
pevnou cenu 990 Kč.

Egypt – střediska Hurghada, Sahl Hasheesh a Abu Soma

Podmínky  
na straně 4 - 5.

HURGHADA – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 8551 8552 8553 8554 8555 8556 8557 8558 8559 8560 8561 8562 8563 8564

Datum odletu PRG 6.5. 13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8.

Datum příletu PRG 13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

HURGHADA – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 8565 8566 8567 8568 8569 8570 8571 8572 8573 8574 8575

Datum odletu PRG 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. 23.9. 30.9. 7.10. 14.10. 21.10.

Datum příletu PRG 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. 23.9. 30.9. 7.10. 14.10. 21.10. 28.10.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

 
Ceny 8 a 15-denních leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 18 390 18 890 19 090 19 390 19 790

14 161 14 546 14700 14 931 15 238

dospělá osoba na 1. přistýlce 17 990 18 490 18 690 18 990 19 390

1. dítě do 14 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 6 let na přist. v rod. pokoji 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě 6 - 14 r. v rodinném pokoji 16 090 16 290 16 490 16 790 16 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatek » za rodinný pokoj + 325 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-denních leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 17 990 18 190 18 690 18 890 19 390

13 853 14 007 14 392 14 546 14 931

dospělá osoba na přistýlce 17 590 17 790 18 290 18 490 18 990

díte do 12 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

   



275274 CENÍK 2017 | EGYPT

AMWAJ BLUE BEACH 
| hotelový komplex        | strana 222

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

HILTON HURGHADA RESORT 
| hotelový komplex        | strana 221

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TROPITEL SAHL HASHEESH 
| hotelový komplex        | strana 219

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PALM BEACH RESORT 
| hotel         | strana 223

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-denních leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 19 140 19 680 19 950 20 490 20 760

14 738 15 154 15 362 15 778 15 986

dospělá osoba na 1. přistýlce 18 640 19 180 19 450 19 990 20 260

1. dítě do 14 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 14 let na přist. v rod. pokoji 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za rodinný pokoj + 325 Kč na pokoj a noc pobytu.

 
Ceny 8 a 15-denních leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 21 990 22 290 22 690 23 490 23 890

16 933 17 164 18 242 18 088 18 396

dospělá osoba na 1. přistýlce 21 390 21 690 22 090 22 890 23 290

1. dítě do 14 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 7 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě 7 - 14 let na přistýlce 17 590 17 790 18 090 18 490 18 790

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Příplatek » za výhled na moře + 325 Kč na pokoj a noc pobytu.

 
Ceny 8 a 15-denních leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 22 690 22 890 23 690 24 090 24 590

17 472 17 626 18 242 18 550 18 935

dospělá osoba na 1. přistýlce 21 690 21 890 22 690 23 090 23 590

1. dítě do 14 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 7 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě 7 - 14 let na přistýlce 17 890 18 190 18 590 18 890 19 090

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Příplatek » za výhled na moře +325 Kč na pokoj a noc pobytu.

 
Ceny 8 a 15-denních leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 19 140 19 680 19 950 20 490 20 760

14 738 15 154 15 362 15 778 15 986

dospělá osoba na 1. přistýlce 18 640 19 180 19 450 19 990 20 260

1. dítě do 13 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 6 let bez lůžka 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

 speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 



PP276 DUBAJ | CENÍK 2017

HILTON DOUBLE TREE MARJAN ISLAND
| hotelový komplex      | strana 228 - 229

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

HILTON AL HAMRA 
| hotelový komplex      | strana 226 

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

HILTON ABU DHABI 
| hotelový komplex     | strana 227 

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8, 11,12 nebo 15-denní 
letecké pobytové zájezdy do Spojených 
Arabských Emirátů.

LÉTÁME » leteckou společností  Fly Dubai 
přímými lety z Prahy (PRG) na letiště Dubaj 
(DXB). Letecká doprava zahrnuje letištní po-
platky, bezpečnostní taxy, emisní a servisní 
poplatky včetně transferů na místě pobytu.

DVOJTERMÍN » cena 15-denního (14 nocí) 
leteckého pobytového zájezdu do Spojených 
Arabských Emirátů  představuje součet dvou 
za sebou následujících termínů na 7 nocí, 
od kterého je třeba odečíst částku 9 990 Kč.

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) 
nebo PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) 

včetně pojištění stornopoplatků, asistenč-
ních služeb CK (bližší info o pojištění najdete 
na str.277).

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pev-
nou cenu 1790 Kč.

Spojené Arabské Emiráty - střediska Ras Al Khaimah a Abu Dhabi

SAE – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 8751 8752 8753 8754 8755 8756 8757 8758 8759 8760 8761 8762 8763 8764 8765

Datum odletu PRG 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9.

Datum příletu PRG 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

SAE – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 8851 8852 8853 8854 8855 8856 8857 8858 8859 8860

Datum odletu PRG 16.6. 27.6. 7.7. 18.7. 28.7. 8.8. 18.8. 29.8. 8.9. 19.9.

Datum příletu PRG 27.6. 7.7. 18.7. 28.7. 8.8. 18.8. 29.8. 8.9. 19.9. 29.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních                      
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 34 490 34 690 34 890 43 790 44 290 46 290

27 592 27 752 27 912 35 032 35 432 37 032

dospělá osoba na přistýlce 33 790 33 990 34 190 42 890 43 390 45 390

1. dítě do 14 let na přistýlce 16 990 16 990 16 990 16 990 16 990 16 990

speciální  snížená cena pouze 7 990 Kč-ubytovaní a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 14 let na přistýlce 16 990 16 990 16 990 16 990 16 990 16 990

speciální  snížená cena pouze 7 990 Kč-ubytovaní a ultra all inclusive ZDARMA

3. dítě od 2 do 14 let na přistýlce 26 690 26 890 27 090 31 790 32 190 33 090

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava,  služby delegáta, DPH 
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +290 Kč na pokoj a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních                      
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 32 190 32 490 32 690 40 690 40 890 42 890

25 752 25 992 26 152 32 552 32 712 34 312

dospělá osoba na přistýlce 31 790 31 990 32 190 39 990 40 290 42 290

1. dítě do 14 let na přistýlce 16 990 16 990 16 990 16 990 16 990 16 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytovaní a stravování ZDARMA

2. dítě do 14 let na přistýlce 16 990 16 990 16 990 16 990 16 990 16 990

speciální  snížená cena pouze 7 990 Kč- ubytovaní a stravování ZDARMA

3. dítě od 2 do 14 let na přistýlce 25 990 26 190 26 390 30 890 30 990 31 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, polopenze plus, letecká doprava,  služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +290 Kč na pokoj a noc pobytu,  za ultra all inclusive +490 Kč na dosp. osobu a noc. 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních                      
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 36 690 36 890 37 090 46 890 47 390 49 590

29 352 29 512 29 672 37 512 37 912 39 672

dospělá osoba na přistýlce 35 590 35 790 35 990 45 390 45 790 48 090

1. dítě do 5 let na přistýlce 16 990 16 990 16 990 16 990 16 990 16 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč- ubytovaní a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 14 let na přistýlce 25 790 25 990 25 990 30 490 30 690 31 290

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava,  služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +290 Kč na pokoj a noc pobytu.

Podmínky  
na straně 4 - 5.



 Pojistné

Komplexní cestovní pojištění k zájezdům 2017

 krytí

www.europska.sk
INFOLINKA: +421-2-54417704

Cestovní pojištění k zájezdům - sezóna 2017

Podrobnější informace o cestovním pojištění 
jsou obsaženy v pojistní brožurce Európskej cestovnej poisťovne. Komplexní 

cestovní pojištění 
KOMFORT

Komplexní 
cestovní pojištění 

PLUS
 

Pojištění storna

1. Náhrada storno poplatků při nenastoupení na cestu maximální částka
plnění na jednu

pojistnou událost

Evropa - do 4.000 €

Svět - do 1.000 €

Evropa - do 8.000 €

Svět - do 1.000 €

spoluúčast 10%
pro onemocnění, které 
si vyžadují hospitalizaci

spoluúčast 25%
bez pobytu v nemocnici, 

při PN/OČR delší než 5 dnů

bez spoluúčasti
pojištěny i onemocnění 

nevyžadující pobyt 
v nemocnici  

Pojištění pro případ přerušení cesty

1.500 € 1.350 €od ceviltondej.2

3.000 € od anidor

Pojištění zmeškání dopravního prostředku a opožděného návratu do vlasti

100 €35 €ceviltondej.3

200 €70 €anidor

100 €35 €ceviltondej.4

200 €70 €anidor

Pojištění zavazadel

1.000 €700 €ceviltondej.5

2.000 €1.400 €anidor

6. Náhrada cenných věcí (např. šperky, hodinky, kožešiny a technická zařízení) do 1/2 pojistné částky

200 €140 €ceviltondej.7

400 €280 €anidor

400 €340 €ceviltondej.8

800 €680 €anidor

350 €-ceviltondej.9

700 €-anidor

Pojištění pátrání a záchrany

10. Náklady na pátrání a záchranu 14.000 € 7.000 €

Pojištění léčebných nákladů

Maximální náklady na pojistné plnění v bodech 11. - 19. 200.000 € 220.000 €

Maximální pojistné plnění v bodech 11. - 19. při akutních stavech chronických nebo existujících onemocněních nepojištěno

11. Převoz do nejbližší nemocnice/přeložení

14. Převoz léků

do 100 % do 100 %

12. Ambulantní ošetření do 100 % do 100 %

13. Pobyt v nemocnici do 100 % do 100 %

do 100 % do 100 %

% 001 od% 001 od.51

% 001 od% 001 od   Cesta tam a zpětNávštěva nemocného při pobytu v nemocnici delším jak 5 dní.61

 90 €- )5.xam( con 1 

17. Návrat spolupojištěné osoby do vlasti do 100 % do 100 %

18. Doprava dětí do vlasti 2.000 €1.700 €

19. Repatriace v případě smrti do vlasti do 100 % do 100 %

Úrazové pojištění

34.000 €17.000 €.02

Pojištění odpovědnosti

21. Škody na majetku anebo zdraví 100.000 € 200.000 €

Asistenční služby

do 1/3 pojistné částky

20.000 €

Náhrada při poškození, krádeži, zničení nebo ztrátě zavazadla

Nutné nákupy při opožděném dodání zavazadla

Pomoc při znovuzískání cestovných dokladů

Okamžitá pomoc a záloha při krádeži, loupeži
anebo ztrátě platebních prostředků

22.    Pomoc při zadržení anebo hrozbě zadržení policií

Záloha pro advokáta/kauce
Pomoc při zabezpečení právní pomoci (tlumočníka)

Náhrada uhrazených, ale nečerpaných služeb a nákladů na zpáteční cestu

Náhrada dodatečných nákladů na přenocování, stravu a cestu

Opožděný příjezd na domácí stanici/letiště: 
náhrada dodatečných nákladů na nocleh a stravu nebo taxík

Zmeškání dopravního prostředku při odjezdu:

Převoz do vlasti podle rozhodnutí lékaře (včetně ambulantního letadla)

Odškodnění v případě trvalých následků úrazu od 50%

onáoná

1.700 € 3.400 €

2.700 €

Generali Poisťovòa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovòa, infolinka: +421 / 2 / 544 177 04, www.europska.sk
Lamaèská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IÈO: 35 709 332, DIÈ: 2021000487, IÈ DPH: SK2021000487
Spoloènosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

Osoby starší 70 let jsou pojistitelné pouze produktem Komplexní

Pro pøepoèet pojistné èástky bude použit kurz ÈNB ke dni, kdy nastala pojistná událost.

 cestovní pojištìní PLUS.

Cestovní kancelář TIP travel, s.r.o., Štefánikova 1343, 150 00 Praha 5 (IČO 01740512), 
má na rok 2017 uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku 
cestovní kanceláře č. 1710160147 s Generali Pojišťovna a.s. (IČO 61859869) 
se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika.

Informace o povinném smluvním pojištění zájezdu vůči úpadku cestovní kanceláře.



Obecné informace na následujících stranách jsou nedílnou součástí 
Smluvních vztahů CK TIP travel s.r.o. Prosím, věnujte jim náležitou pozor-
nost. Pro dosažení shody mezi naším a vaším chápáním rozsahu, obsahu 
a kvality poskytovaných služeb se s uvedenými Obecnými informacemi 
i se Všeobecnými smluvními podmínkami CK TIP travel s.r.o. (dále jen CK) 
seznamte ještě před zakoupením zájezdu. 

PROGRAM ZÁJEZDU 

Programy pobytových zájezdů jsou podobné, mění se pouze v závislosti 
na způsobu dopravy a délce pobytu. První (případně i druhý) a poslední 
(případně i předposlední) den pobytu / zájezdu je určen zejména pro do-
pravu do a z letoviska, tedy na příjezd, resp. odjezd a činnosti s tím spoje-
né (transfery, ubytování apod.). Při posuzování počtu dní dovolené je tedy 
třeba počítat s tím, že do prvního (případně i druhého) a posledního (pří-
padně i předposledního) dne v různé míře zasahují dopravní a ubytovací 
služby. Při příjezdu na místo určení jsou ubytovací kapacity standartně 
k dispozici od 14:00 hod. a v den odjezdu je standardem uvolnit pokoje 
do 10:00 hod. (pokud není na informační tabuli uvedeno jinak). I v pří-
padě obsazení pokoje nebo uvolnění pokoje v časných ranních hodinách 
se předchozí noc počítá jako poskytnuté ubytování v plném rozsahu. CK 
neručí za škody, které mohou vzniknout objednavateli zájezdu z těchto 
důvodů a nekompenzuje služby, které z těchto důvodů nebyly čerpány. 
Pobyt jako takový a služby samotné se vždy počítají na počet přenoco-
vání, tj. cena zájezdu je vždy kalkulována na počet nocí, přičemž v naší 
nabídce naleznete pobyty na 7, 8, 9, 10, 11 nebo 14 nocí. 

Pobytové zájezdy individuální nebo autobusovou dopravou s délkou 
zájezdu na 10, 11, 12, 13, 14, resp. 17 dní (7, 8, 9, 10, 11, resp. 14 nocí) mají 
následující program: 

1. den zájezdu: odjezd z ČR do vámi zvolené destinace. 

2. den zájezdu: příjezd na místo pobytu, ubytování, volný program (den 
nástupu na ubytování při individuální dopravě).

3. až 8., 9., 10., 11., 12., resp. 15. den zájezdu: volný program u moře. Mož-
nost výběru a účasti na fakultativních výletech. 

9., 10., 11., 12., 13., resp. 16. den zájezdu: uvolnění pokojů, volný program, 
odjezd na Slovensko. (den opuštění ubytovací kapacity při individuální 
dopravě). 

10., 11., 12., 13., 14., resp. 17. den zájezdu: příjezd na území ČR 

Letecké pobytové zájezdy na 8, 10, 11, 12, resp. 15 dní (7, 9, 10, 11, resp. 
14 nocí) mají následující program: 

1. den zájezdu: sraz na letišti ( 2 hodiny před odletem) odlet z ČR z Prahy, 
Brna resp. Ostravy ( odlet může nastat i 2. den zájezdu)

2. až 7., 9., 10., 11. resp. 14. den zájezdu: volný program u moře. Možnost 
výběru a účasti na fakultativních výletech. 

8., 10., 11., 12., resp. 15.den zájezdu: uvolnění pokojů, transfer na letiště, 
odlet z pobytové destinace do ČR.

Důležité je sledovat čas odjezdu nebo odletu zpět do České republiky, 
který bude včas uveden na informační tabuli ve vašem zařízení. Všechny 
změny (např. zpoždění z důvodu nepředvídatelných okolností) vám sdělí 
delegát CK, a proto je nezbytné pečlivě sledovat jeho oznámení a řídit se 
pokyny k odjezdu. 

Změna délky a programu zájezdu 

Vzhledem k možné změně v organizaci letecké dopravy upozorňujeme 
zákazníky, že odlet z destinace při návratu domů se může uskutečnit 
i v noci z posledního pobytového dne na následující den. Zájezd se tak 
může prodloužit a skončí 9., 11., 12., 13., resp. 16. dnem zájezdu. Stejně 
odlet z ČR do zahraničí se může uskutečnit v noci z prvního na druhý 
den zájezdu. CK neodpovídá za škody způsobené prodloužením zájezdu 
a změnou programu zájezdu. Doporučujeme neplánovat si v krátkém 
čase po plánovaném příjezdu žádné důležité setkání či pracovní povin-
nosti. 

REZERVACE, KOUPĚ ZÁJEZDŮ NA SPLÁTKY 

Ve všech pobočkách CK TIP travel s.r.o. vám umíme okamžitě poskytnout 
informace o stavu obsazenosti vámi vybraných zájezdů díky automati-
zovanému informačnímu systému, který v reálném čase spojuje všechny 
prodejce a aktualizuje se. Závaznou rezervaci vaší dovolené je možné 
uskutečnit na základě složené zálohy. Samozřejmostí je i rezervace 
zájezdu složením zálohy vkladem na účet CK. Nabízíme však i splátkové 
produkty, kdy si zvolíte výši zálohy a měsíční splátky. Bližší informace vám 
rádi poskytneme v našich pobočkách. 

DOVOLENÉ LAST MINUTE 

Upozorňujeme, že při zájezdech typu last minute jde většinou o poslední 
volné pokoje v dané ubytovací kapacitě nebo poslední místa v dopravě, 
resp. v daném termínu. Jde tedy o omezenou nabídku pokojů někdy 
dokonce bez možnosti výběru. Většinou jsou k dispozici 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky. Vzhledem k prodejům pobytů na poslední 
chvíli dostanou hotely rezervace last minute dovolených jen pár dní, 
někdy dokonce pár hodin před příjezdem klientů. Proto se může stát, že 
klientovi bude přidělen pokoj lokalizovaný a zařízený jinak než pro ostatní 
klienty, kteří si zájezd zakoupili podstatně dříve, což je zohledněno v ceně 
zájezdu ve formě slevy. 

STRAVOVÁNÍ A ALL INCLUSIVE 

V zařízeních hotelového typu je pro vás zajištěno stravování formou 
snídaně, polopenze (snídaně a večeře), polopenze plus (večeře s neome-
zeným množstvím alko a nealko nápojů, snídaně), plné penze (snídaně, 
obědy a večeře), resp. formou all inclusive, příp. ultra all inclusive. Rozsah 
a kvalita stravování závisí od třídy, kategorie, velikosti (počtu pokojů cel-
kem) a ceny ubytovací kapacity, jakož i od místních tradic a zvyklostí. 

Podle kategorie a třídy jednotlivých ubytovacích zařízení vám budou 
podávány snídaně:

-   kontinentální, skládající se z pečiva, másla, džemu, kávy, čaje, případně 
nealkoholického nápoje, 

-   kontinentální rozšířené, které navíc zahrnují šunku, sýr nebo vejce 
apod.

 -  švédské stoly - samoobslužná, bufetová forma výběru jídel, kde pes-
trost nabídky závisí na kategorii, třídě a ceně ubytovacího zařízení v dané 
zemi. U švédských (bufetových) stolů vám může asistovat i hotelový per-
sonál, který vám nabídne a naservíruje stravu v neomezeném množství. 
Množství a sortiment stravy je však plně v kompetenci hotelu, přičemž je 
třeba si uvědomit, že v ubytovacích zařízeních nižší třídy je nutné počítat 
s menším výběrem. 

-  kontinentální rozšířené snídaně podávané formou švédských (bufeto-
vých) stolů, klient si samoobslužně nabírá jídlo, které se skládá z pečiva, 
másla, džemu, salámů, sýrů nebo vajíček a pod. 

Obědy, resp. večeře mohou být servírované, přičemž na výběr může být 
několik druhů teplých jídel, nebo opět samoobslužná - bufetová forma 
švédských stolů. Pokud není uvedeno jinak, nápoje nejsou zahrnuty 
v ceně obědů a večeří. 

Stravování formou all inclusive zahrnuje plnou penzi (snídaně, obědy, 
večeře) formou švédských (bufetových) stolů, nealkoholické a alkoholické 
místní nápoje během dne, případně občerstvení. Časový rozvrh podávání 
all inclusive služeb určuje hotel. V destinaci Itálie oblast Jaderské pobřeží 
může být strava servírována.

Ultra all inclusive může obsahovat i další služby, jako například časné 
a pozdní snídaně, lehké studené a teplé občerstvení, kávu, čaj, sušen-
ky, zmrzlinu, importované alkoholické nápoje, tématické večeře, láhev 
vína na pokoji, osušky, slunečníky a lehátka u bazénů a na pláži zdarma, 
animační programy, dětský miniklub, různé sportovní a zábavní aktivity. 
Program, resp. poskytování služeb v rámci ultra all inclusive v hotelovém 
režimu.
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 All inclusive light je stravování formou plné penze (snídaně, obědy 
a večeře formou švédských stolů) s neomezeným množstvím vybraných 
nealkoholických a alkoholických nápojů (pivo, víno) místní výroby během 
servírování plné penze nebo ve vyhrazených hodinách v prostoru k tomu 
určeném, případně další hotelové služby (např. sportoviště, animace 
apod.). 

Rozsah, obsah, kvalita, místo a časové rozvržení služeb all inclusive a ultra 
all inclusive jsou plně v kompetenci hotelu a mohou se lišit v závislosti 
na kategorii, třídě, ceně ubytovacího zařízení a zvyklostech dané země. 
Služby all inclusive a ultra all inclusive jsou uvedeny u každého hotelu, 
jejich obsah však může být managementem hotelu během sezóny upra-
ven, proto popis v katalogu CK prosím, berte jako orientační. Ve většině 
hotelů v režimu all inclusive je třeba nosit plastový náramek. Za jeho 
ztrátu nebo zneužití zodpovídá v plném rozsahu klient. Nevyužité služby 
all inclusive není možné finančně kompenzovat. V poslední den pobytu 
je zpravidla možné čerpat služby all inclusive do 10:00 hod., resp. 12:00 
hod. přičemž přesné informace dostanete přímo na místě od pobytové-
ho delegáta CK. 

Stravovací služby u hotelového ubytování začínají v první den pobytu 
v zahraničí zpravidla večeří a končí snídaní. V době pozdního příjezdu 
do hotelu a brzkého odjezdu z hotelu (mimo běžných provozních hodin 
restauračních zařízení) může být klientům servírována pozdní večeře, 
resp. časná snídaně v omezeném výběru studené kuchyně nebo formou 
stravních balíčků, pokud hotel takovou službu poskytuje. O poskytnutí 
stravovacího balíčku je třeba požádat obvykle den předem do 17,00 h. 
na recepci. Upozorňujeme, že některé hotely služby stravovacích balíčků 
neposkytují vůbec a zákazníci, kteří například z důvodu účasti na fakul-
tativních výletech nečerpají stravu nebo služby all inclusive v hotelu, 
nemají nárok na kompenzaci nečerpaných služeb. V případě zmeškání 
stravy zahrnuté v ceně zájezdu z důvodu pozdního příjezdu nebo 
předčasného odjezdu z hotelu není možné zmeškanou stravu nahradit. 
Ve většině hotelů platí z hygienických důvodů striktní zákaz nošení vlast-
ních jídel a nápojů do pokoje (výjimkou jsou hotely apartmánového typu 
vybavené kuchyňkou) a zároveň i zákaz vynášení jídla a nápojů z jídelny 
nebo restaurace hotelu. Podávání nápojů v plastových, resp. v akryláto-
vých kelímcích (i v hotelech vyšší třídy) se provozuje zejména z důvodů 
bezpečnosti klientů (pohyb bosýma nohama) a s ohledem na legislativu 
dané země. 

V případě ubytování v apartmánových domech stravování není zahrnuto 
v ceně zájezdu. Ve vybraných destinacích vám však přesto umíme za po-
platek zajistit polopenzi, případně snídaně, resp. večeře. 

UBYTOVÁNÍ 

Očekávání, představy a možnosti zákazníků jsou různé, a proto se v naší 
nabídce nacházejí ubytovací zařízení od nejjednodušších až po nejlu-
xusnější, abychom tak uspokojili požadavky každého. Jen na vás záleží, 
jakou kategorii (hotelový komplex, hotel, pavilon, vilka, depandance, 
apartmánový hotelový komplex, bungalov, apartmán, studio) a třídu (1 až 
5 hvězdiček, resp. 2 až 6 sluníček) ubytování si zvolíte. Každé ubytova-
cí zařízení je vybaveno vlastním hygienickým zařízením (koupelna se 
sprchou nebo vanou a WC). Nejčastěji se nabízí na výběr právě hotel. 
Třídě hotelu (či jiného ubytovacího zařízení hotelového typu) odpovídá 
i forma a pestrost stravování i kvalita a rozsah služeb. Hotelové komplexy 
/ hotelové resorty (resp. aparthotelové komplexy) jsou velké hotelové 
(aparthotelové) areály, kde můžete většinou najít hlavní část s recepcí 
a se společenskými prostorami a ubytovací jednotky, které mohou být 
buď součástí hlavní budovy nebo mohou stát samostatně jako oddělená 
část. Kvalita i rozsah ubytování v hlavní budově či v sousedních budovách 
je však totožná (pokud není uvedeno jinak). Většinou se v Chorvatsku 
setkáte s kategoriemi pavilon, vilka, depandance a bungalov. Jsou to 
zařízení s ubytováním v pokojích hotelového typu, přičemž stravování 
a ostatní nabízené služby jsou většinou zabezpečeny v centrální budově 
nebo hotelu. 

Vybrané hotely disponují rodinnými pokoji - jde o rozměrově větší poko-
je, ve většině případů jde o zcela nebo částečně oddělené dvě místnosti, 
kde se nacházejí lůžka pro minimálně 4 osoby. 

Některé hotely (obvykle vyšší třídy) nabízejí ubytování v tzv. suitách. Jed-
ná se o komfortnější a prostornější ubytování v 2-lůžkových hotelových 
pokojích (s možností 1, resp. 2 přistýlek), většinou i s vnitřním sezením 
v klidové zóně. 

Hotelový apartmán je vyšší forma ubytování s 2 klasickými lůžky 
a 1-2 přistýlkami, kde najdete oddělenou ložnici a denní obývací část, 
přičemž ve vybraných kapacitách je apartmán obohacen i o vybavenou 
kuchyňku. Obdobou je hotelové studio pro max. 5 osob s 1 nebo 2 míst-
nostmi a vlastním kuchyňským koutem. 

Rodiny s dětmi často ocení ubytování v cenově snadno dostupných 
apartmánových domech bez stravování resp. aparthotelech, kde si stravu 
mohou připravit sami. Tyto apartmány a studia jsou totiž navíc vybave-
ny kuchyňskou linkou, základním nádobím, dvouvařičem a ledničkou. 
Doporučujeme vzít si s sebou doplňkovou kuchyňskou výbavu jako např. 
sítko, otvírák na konzervy, nůž, případně potřeby na mytí nádobí a pod. 
Koupelny ubytovacích zařízení nižších tříd a apartmánů nejsou vybaveny 
mýdlem ani jinými hygienickými či toaletními potřebami. Apartmán je 
zařízení vhodné většinou pro 4 - 5 osob a vždy se v něm nacházejí dvě 
oddělené místnosti sloužící k přenocování, přičemž zpravidla v jedné 
z nich je vestavěný kuchyňský kout. Studio je určeno pro 2 - 3 osoby a je 
to nejčastěji jedna místnost, jejíž vybavení je stejné jako u apartmánu. 

Rozměr manželských lůžek v ubytovacích kapacitách v jednotlivých desti-
nacích se může lišit, šířka manželského lůžka se pohybuje od 120 cm. 

Přistýlka - dodatečné, doplňkové a ne vždy plnohodnotné lůžko, které 
je možné využít ve většině ubytovacích zařízení. V některých případech 
jde o lůžko menších rozměrů nebo rozkládací lůžko, určené zejména 
pro děti. Přistýlka je součástí vybavení většiny 3 a 4-lůžkových pokojů, 
přičemž podlahová plocha těchto pokojů může být totožná s plochou 
2-lůžkových pokojů. V nabídce jsou i 4-lůžkové pokoje hotelového typu 
s 1 manželskou postelí a 1 palandou. Je třeba si uvědomit, že menší 
pohodlí ve 3 až 4-lůžkovém pokoji je zohledněné nižší cenou pro osoby 
na přistýlce. Přistýlkou   může být i pohovka, rozkládací gauč, rozkládací 
křeslo, lehátko, skládací postel, patrová postel, vysouvací lůžko apod. 

Infant - mezinárodní pojem pro dítě od 0 do 2 let, které nemá nárok 
na žádné služby (ubytování a stravování) a platí jen povinné příplatky 
(pojištění, letištní poplatky a jiné). 

Jednolůžkové pokoje - některé hotely nabízejí i 1-lůžkové pokoje, které 
jsou obvykle menší než standardní pokoje a může se stát, že poloha 
a vybavení takových pokojů nejsou tak dobré jako u 2-lůžkových pokojů 
(1-lůžkové pokoje např. nemusí mít balkon apod.). Za 1-lůžkové pokoje se 
většinou účtuje příplatek. V případě, že ubytovací zařízení nemá k dispo-
zici 1-lůžkové pokoje a 1 osoba obsadí 2-lůžkový pokoj, účtuje se jí vždy 
příplatek za nevyužité druhé lůžko. Pokud to situace umožňuje a klient 
- jednotlivec si to přeje, můžeme po vzájemné dohodě dva jednotlivce 
spojit do 2-lůžkového pokoje. V tom případě jim příplatek za 1-lůžkový 
pokoj nebude účtován. O výši příplatku za jednolůžkový pokoj se infor-
mujte v pobočkách CK. 

Výhled na moře, resp. pokoj obrácený na mořskou stranu - pokoj 
většinou s balkonem a s přímým nebo s bočním výhledem na moře, 
kterému může částečně bránit zeleň nebo část budovy. Jde o bližší speci-
fikaci umístění pokoje, v tomto případě s orientací k moři. 

Pokoje s balkonem - ve většině ubytovacích kapacit je zajištěno ubytování 
v pokojích s balkonem, resp. s terasou bezplatně. Avšak některé hotely dis-
ponují pouze jistým konkrétním počtem pokojů s balkonem, proto může 
být v těchto kapacitách za pokoj s balkonem inkasován extra příplatek. 

Speciální požadavky jsou individuální vámi vyslovená přání ohledně uby-
tování, např. v konkrétním pokoji, resp. sezení v autobuse... , která nejsou 
za poplatek. Při koupi zájezdu můžete vyslovit speciální požadavek, jako 
např. ubytování v přízemí, na patře, s výhledem na bazén, resp. na moře, 
ubytování vedle známých, rodiny nebo sezení v autobuse v přední části 
apod. Taktéž je naší maximální snahou zajistit pro vás ubytování v poko-
jích vedle sebe a tento váš požadavek i předem nahlásit na recepci uby-
tovacího zařízení. Rozdělení pokojů je však plně v kompetenci hotelu (ten 
vychází z momentální obsazenosti pokojů), z toho důvodu se zejména 
během hlavní sezóny může stát, že navzdory vašemu požadavku a naší 
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snaze nebudete ubytováni vedle sebe, i když se jedná o jednu rodinu, či 
skupinu osob, neboť hotel nebude mít takové pokoje k dispozici. Naše CK 
se bude maximálně snažit tyto požadavky splnit, avšak ty nemohou být 
před odjezdem na zájezd ze strany CK závazně potvrzeny, neboť se ne-
jedná o placenou službu. Pokud se speciální požadavky nepodaří zajistit, 
naše CK vám nemůže poskytnout kompenzaci ani slevu, protože na tyto 
požadavky nevzniká právní nárok. 

V některých ubytovacích zařízeních může být klimatizace v pokojích říze-
na centrálně recepcí hotelu, to znamená, že může být spuštěna během 
hodin uvedených na recepci a během sezóny ve vymezeném období 
(většinou od 15.6. do 15.9.) 

Nabízíme vám ubytování v převážně garančně nakontrahovaných 
kapacitách. V praxi to znamená, že ubytovací kapacity jsou prostřednic-
tvím našeho zahraničního partnera předem dohodnuté a zaplacené. CK 
nemůže ovlivnit čas přidělování jednotlivých pokojů. Tato činnost je plně 
v kompetenci provozovatele ubytovacího zařízení. Podle mezinárod-
ních standardů mohou být klienti ubytováni v den příjezdu až po 14.00 
hod. (resp. 15.00 hod.) a v den odjezdu jsou povinni uvolnit pokoj, resp. 
apartmán nebo studio do 10.00 hod., případně dříve (pokud to vyžaduje 
harmonogram odjezdu). Čas odjezdu bude uveden na informační tabuli, 
resp. v informační knize CK, které se nachází v každém zařízení. 

Prosíme také o porozumění při organizaci ubytování, přihlašování se 
na ubytování na recepcích a přípravě ubytování, kdy při větších skupi-
nách, nočních příletech a střídání turnusů může docházet k delším čeka-
cím dobám, přičemž místní zástupce CK, resp. delegát musí pokračovat 
v transferu s ostatními turisty do dalších hotelů. 

Dále upozorňujeme, že CK nemá možnost ovlivnit rozsah, obsah a podmín-
ky TV / SAT vysílání, které si určuje provozovatel ubytovacího zařízení sám 
zakoupením programů a také, že z různých důvodů mohou kdykoliv nastat 
výpadky internetu a sítě wifi jak na pokoji, tak i ve vyhrazených prostorech 
hotelu. Reklamovat dostupnost a rychlost internetu je možné jenom na 
recepci ubytovacího zařízení. Upozorňujeme, že služba internetu zdarma 
není zahrnutá v kalkulaci  zájezdu a nemůže být předmětem reklamace. 

Dovolená je pro turisty spojena i s nočním životem a zábavou. Proto 
jsou některá střediska plná zábavních podniků, v nichž je obvykle hlučný 
provoz a CK nemůže garantovat naprostý klid. 

OSTATNÍ 

Lehátka a slunečníky na pláži se pronajímají za poplatek (pokud není 
v katalogu uvedeno jinak). Jejich počet je omezený a neodpovídá přesně 
počtu ubytovaných hostů v hotelu. Hotely obvykle neakceptují obsazení 
si lehátek na více místech u bazénu a na terase současně nebo také brzy 
ráno před provozní dobou bazénových komplexů. Hygienická nezávad-
nost vody v bazénech je pravidelně kontrolována. Proto z hygienických 
důvodů kontroly a výměny vody mohou být bazény během sezóny 
nezbytnou dobu mimo provoz. Obvykle jsou bazény v hotelových 
zařízeních během letní sezóny k dispozici od 08:00 do 18:00. O časo-
vém harmonogramu provozu tobogánů, skluzavek a jiných hotelových 
atrakcí rozhoduje výlučně hotel, proto se informujte, prosím, na recepci 
o omezeních. Vnitřní bazény mohou být na základě rozhodnutí hotelo-
vého managementu během letní sezóny mimo provoz. Většina pláží je 
veřejná a přístupná i místnímu obyvatelstvu, kde nelze vyloučit možnost 
využívání sprchy za poplatek. Čištění pláží je obvykle v kompetenci obcí. 
CK nemůže vyloučit, že klimatické podmínky, vítr, příliv a odliv a mořské 
proudy způsobí nánosy, náplavy např. řas, vodních trav a pod., což může 
vést k omezení nebo změnám podmínek na pláži. Tento faktor je však 
ze strany CK neovlivnitelný a nezakládá zákazníkovi nárok na finanční 
náhradu nebo kompenzaci. CK ani hotely tudíž neodpovídají za medúzy 
v moři, kvalitu, čistotu, údržbu a stav pláže s výjimkou případu, že se 
jedná výlučně o soukromou hotelovou pláž. Vzdálenost k pláži udává 
orientační vzdálenost od pláže k nejbližší části areálu ubytovacího zaříze-
ní (komplexu). 

V přímořských zemích se obvykle nepoužívá na pití a vaření voda z vodo-
vodu, proto doporučujeme pitnou vodu kupovat výhradně v uzavřených 
lahvích. V některých zemích není voda z vodovodu vhodná ani na mytí 
zubů. V hotelech a ubytovacích zařízeních se solárním ohřevem vody 

teče v podvečer, při zvýšené spotřebě nebo při nepříznivém počasí 
vlažná voda. Během exponovaných hodin může také docházet ke snížení 
tlaku ve vodovodním potrubí, čímž se snižuje distribuce vody na vyšších 
patrech ubytovacích zařízení. V některých zemích může docházet k opa-
kovaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie a v zásobování 
vodou, což má za následek i dočasnou nefunkčnost klimatizace a ostat-
ních elektrických zařízení. 

K přímořským zemím se specifickými klimatickými podmínkami patří 
i hmyz či výskyt domácích zvířat případně drobného ptactva v exteriéru 
hotelů nebo na plážích. Jejich výskyt však neznamená, že ubytování, resp. 
hotelové středisko není čisté nebo je nehygienické. Proto doporučujeme 
i přes snahu hoteliérů o eliminaci hmyzu přibalit si do příručního zavazadla 
prostředky proti hmyzu a nenechávat v pokojích nechráněné potraviny. 

Upozorňujeme, že hotel je oprávněný výjímečně a dočasně omezit 
některé hotelové služby a nebo využívání pláže kvůli mimořádné události 
(např. sňatek).

Při vzniku jakékoliv pojistné události (poškození věci, ztráta dokladů, 
lékařské ošetření a hospitalizace ...), je třeba toto řešit přímo s pojišťo-
vací společností ve smyslu pojistných podmínek, které jsou k dispozici 
na všech pobočkách CK. 

FOTOGRAFIE A POPIS KAPACITY 

V našem katalogu naleznete popis a ilustrační, hotelové a námi pořízené 
fotografie ubytovacích zařízení. Každé ubytovací zařízení má několik 
typů pokojů, které se mohou lišit velikostí a vybavením, resp. mohou mít 
jiný design, barvu, atd. Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že hotely 
mohou pokoje zařídit v různých barevných, dekorativních, sanitárních či 
nábytkových provedeních, fotografie hotelového pokoje v katalogu ne-
musí přesně odpovídat vám přidělenému pokoji, případně interiér, nebo 
exteriér ubytovacího zařízení mohou být s ohledem na dobu vyhotovení 
fotografie odlišné (např. jiný typ nábytku, jiné barevné provedení apod.). 
Pokoj, který si v naší CK zakoupíte, však vždy splňuje popis vybavení uve-
dený v části ubytování u každého hotelu v katalogu. Součástí katalogu 
jsou i takzvané ilustrační fotografie, které doplňují představu o dané des-
tinaci. Popis jednotlivých ubytovacích zařízení a jejich okolí, jakož i popis 
hotelových služeb odpovídá skutečnosti známé k 12. 11. 2015 .

CK nemůže odpovídat za případné změny, které nastaly později (např. 
zahájení stavební činnosti v okolí apod.) Stejně tak není v kompetenci CK 
ovlivnit nepředvídatelné vlivy životního prostředí na kvalitu služeb (např. 
krátkodobé znečištění moře a pláží v důsledku nepříznivého počasí, 
bouře a jiné živelné pohromy, které mohou vést k dočasnému omezení 
spotřeby vody, či elektrické energie, dále např. změnu majitele ubytovací 
kapacity a tím i změnu rozsahu služeb, doplňkových služeb a pod.). CK 
jakož i majitelé - provozovatelé jednotlivých ubytovacích kapacit také 
nemohou nést odpovědnost za vzhled či úpravu pozemků sousedících 
s danou kapacitou, protože tyto pozemky nejsou její součástí. 

KATEGORIZACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 

Vzhledem k tomu, že v jednotlivých zemích jsou různá kritéria a různé 
označení kvality ubytovacích zařízení (mnohdy se stává, že ubytovací 
zařízení stejné kategorie a třídy se kvalitou a úrovní svých služeb mohou 
v různé míře lišit), pro vaši objektivní a jednotnou orientaci jsme je zařadili 
podle vlastního hodnocení. Počtem sluníček jsme vyjádřili celkový dojem 
z jednotlivých zařízení, přičemž bereme v úvahu následující kritéria: kva-
lita ubytování, kvalita a pestrost služeb, celková poloha, vybavení hotelu, 
resp. areálu, bohatost stravy a doplňkové služby (viz tabulka). Při ubytova-
cích zařízeních hotelového typu (pavilon, vilka, depandance, bungalov) 
se berou v úvahu i služby centrálních budov a rekreačního areálu jako 
celku. Čím vyšší je počet sluníček, tím je ubytovací zařízení kvalitnější. 
Upozorňujeme, že toto naše hodnocení nemusí vždy odpovídat oficiální 
třídě používané v hostitelské zemi. CK na základě důkladné znalosti míst-
ních poměrů a ve spolupráci se zahraničními partnery vybrala všechny 
ubytovací kapacity tak, aby cena odpovídala jejich kvalitě a zároveň i po-
žadavkům klienta. O zařízení, jakož i o rozsahu a struktuře jeho základních 
služeb se dočtete v našem katalogu. Hodnocení ubytovacích zařízení 
- tabulka viz níže. 
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Pozn.: Některá ubytovací zařízení svým vybavením, polohou, kvalitou 
a rozsahem služeb či jinými charakteristikami částečně splňují požadavky 
vyšší třídy. Takovým zařízením jsme přidali polosluníčko:  

Oficiální hodnocení udává oficiální třídu ve smyslu platné legislativy 
státu, kde se ubytovací zařízení nachází. 

 velmi jednoduché ubytovací zařízení (společné hygienické zařízení 
na chodbě), v naší nabídce takové ubytovací zařízení nenajdete

  jednoduché ubytovací zařízení vybavené starším nábytkem, vlastní 
hygienická zařízení, omezená nabídka doplňkových služeb, vhodné pro 
méně náročné zákazníky

   ubytovací zařízení střední třídy se standardními doplňkovými 
službami (převážně s bazénem, klimatizací a TV, příp. jiné) pro středně 
náročné zákazníky

    ubytovací zařízení vyšší střední třídy, kde pestrost a rozsah služeb 
uspokojí i náročnější zákazníky

     zařízení vyšší třídy, kde poloha a celková úroveň ubytovacích, 
stravovacích a doplňkových služeb uspokojí i náročné zákazníky

      hotely pro naše nejnáročnější zákazníky

VOUCHER 

Je účastnický poukaz - doklad potvrzující rozsah služeb, které jsou uvede-
ny ve smlouvě o obstarání zájezdu. Tyto služby jste si zakoupili a budete 
je čerpat. Při ubytování se většinou předává majiteli apartmánového 
domu, resp. na recepci hotelu nebo přímo delegátovi, který zastupuje CK 
v místě pobytu. Na účastnickém poukazu je uveden čas a místo odjezdu 
autobusu, resp. čas a místo srazu na letišti. Při individuální dopravě je 
uvedeno místo a orientační čas možnosti ubytování se v dané kapacitě. 
Voucher obdržíte po zaplacení celé částky zájezdu, přibližně 7 dní před 
odjezdem zájezdu. Bližší informace o vámi vybrané zemi a o dopravě 
obdržíte spolu s voucherem. V případě, že máte o dané informace zájem 
ještě před samotnou koupí zájezdu, tyto podrobnější informace jsou 
k nahlédnutí na každé pobočce CK. Informace jsou orientační, čerpané 
z předchozí letní sezóny. 

DELEGÁT CK, RESP. STÁLÝ ZÁSTUPCE CK 

O vaši bezproblémovou dovolenou se budou starat zkušení slovensky, 
resp. česky mluvící delegáti se znalostmi místních poměrů, kteří organizují 
informační schůzky, transfery z letiště a na letiště a zprostředkovávají prodej 
fakultativních výletů. Pokud se vyskytne během pobytu jakýkoliv problém, 
delegát je vám k dispozici osobně i telefonicky na telefonním čísle, které 
je uvedeno na informační tabuli CK v každém zařízení. Delegát je osobou, 
která je oprávněna přijímat a vyřizovat reklamace během vašeho pobytu. 
Delegát CK nemusí být ubytován ve vámi zakoupeném zařízení.

Průvodce CK - s průvodcem CK se setkáte většinou při poznávacích a po-
bytově-poznávacích zájezdech. Při poznávacích zájezdech se průvodce 
věnuje skupině během zájezdu, poskytuje odborný výklad a obvykle je 
ubytován ve stejném zařízení. 

FAKULTATIVNÍ VÝLETY 

Ve všech námi nabízených destinacích vám delegát zprostředkuje prodej 
fakultativních výletů v místní měně přímo na místě pobytu. Za organizaci 
výletu (který si zakoupíte u delegáta) a jeho program plně odpovídá za-
hraniční partnerská CK, přičemž nabídka a popis jednotlivých vybraných 
výletů v katalogu CK jsou orientační. Přesný popis i program však najdete 
v info knize, harmonogram i ceny jednotlivých fakultativních výletů jsou 
uvedeny i na informační tabuli CK nacházející se v každém zařízení CK 
a podrobně vás o nich budou informovat přímo na místě pobytu naši de-
legáti. V případě jakékoliv nespokojenosti s organizací, resp. s průběhem 
výletu zakoupeného u delegáta, je nutné reklamaci řešit přímo na místě 
s organizátorem výletu - partnerskou CK a to prostřednictvím našeho 
delegáta, jelikož se nejedná o produkt CK TIP travel s.r.o., naše CK není 
kompetentní tyto reklamace řešit. 

CESTOVÁNÍ S DĚTMI 

Rozhodujícím kritériem při uplatňování dětských slev a určení způso-
bu ubytování (příp. typu lůžka) dítěte je dosažený věk dítěte a počet 
dospělých osob ubytovaných společně s dítětem. V každém ceníku je 
uvedeno, do jakého věku může dítě čerpat případné nižší ceny služeb 
a slevy, resp. do jakého věku a za jakých podmínek má dítě ubytování, 
resp. stravování, příp. služby all inclusive, resp. ultra all inclusive zdarma. 
Pod věkem dítěte se rozumí věk, který dítě nesmí dovršit v den příletu, 
resp. návratu do ČR (dítě do 2 let nesmí v den příletu do ČR dovršit 2 roky, 
dítě do 12 let nesmí v den příletu, resp. návratu do ČR dovršit 12 let 
apod.). Dětskou postýlku vyžádáme na základě vašeho přání, v případě, 
že jí hotel disponuje. Některé hotely poskytují dětskou postýlku zdarma, 
jiné za poplatek a v některých hotelech nemají dětské postýlky vůbec 
k dispozici. Doporučujeme vám předem se informovat v CK. Vzhledem 
ke specifickým osobním potřebám malých dětí (speciální dětská strava, 
plenky, nočník apod.) doporučujeme vzít s sebou dostatečné množství 
zásob a vybavení na celý pobyt, neboť ubytovací zařízení takové vybavení 
neposkytují ani neprodávají. 

KLUBOVÁ DOVOLENÁ 

V sezóně 2017 vám opět nabízíme během prázdninových měsíců (čer-
venec, srpen) animační program, který v rámci klubové dovolené pod 
názvem „SUN&FUN“ zajišťujeme ve vybraných ubytovacích kapacitách. 
Zkušení česky a slovensky mluvící animátoři pro vás připraví celodenní 
animační program pro děti i dospělé, resp. v hotelových komplexech 
vyšší třídy je zpravidla český či slovenský animátor součástí mezinárod-
ního animačního týmu. Upozorňujeme však, že animátoři neodpovídají 
za nezletilé děti, které se účastní klubových aktivit. Různé soutěže, 
pohybové hry, moderní uvolňovací cvičení, aerobic či dětský mini klub 
vám jistě zpříjemní chvíle odpočinku vám i vašim dětem. Orientační 
popis aktivit je uveden vždy přímo u dané ubytovací kapacity označené 
ikonou  „SUN&FUN“. Klubové aktivity jsou obvykle určeny pro děti ve věku 
4 - 12 let a také pro dospělé, jejich přesný program najdete po příjezdu 
do ubytovací kapacity na informační tabuli CK. 

DOPRAVA 

Individuální doprava - pokud jste se rozhodli použít vlastní auto jako způ-
sob dopravy, při přebírání účastnického průkazu obdržíte bližší orientační 
informace ohledně doporučených tras, cen pohonných hmot, ubytování 
atd. Při individuální dopravě začíná zájezd o den později a končí o den 
dříve, než jsou termíny pro autobusovou dopravu. Po příjezdu do uby-
tovací kapacity se můžete ubytovat na základě účastnického poukazu 
(voucher), podle pokynů i bez asistence delegáta. 

Autobusová doprava - dopravu zajišťujeme především autobusy našich 
smluvních partnerů. Dobrý technický stav a servis, jakož i dlouholeté zku-
šenosti profesionálních řidičů jsou zárukou bezproblémové a bezpečné 
jízdy. Během cesty se uskutečňují pravidelné technické přestávky v délce 
cca 20 minut, během kterých je možné zakoupit si teplé i studené nápo-
je. Vzhledem k tomu, že námi nabízená autobusová doprava do Bulharska 
je kyvadlová (tj. nepravidelná, charterová), jakož i vzhledem k možným 
nepředvídatelným okolnostem během cesty, které jako CK nemůžeme 
žádným způsobem ovlivnit (např. dopravní situace na silnicích, nadměrné 
čekání na hraničních přechodech, zhoršené klimatické podmínky, případ-
né technické problémy apod.), může dojít ke zpoždění dopravy při cestě 
do i z letoviska oproti plánovaným časům příjezdu, resp. odjezdu.  

Trasy jsou stanoveny následovně: do Bulharska přes Slovensko, Maďarsko, 
Srbsko nebo Rumunsko. Při poznávacích a pobytově-poznávacích zájez-
dech je trasa autobusu uvedena v popisu programu daného zájezdu. 

Čas přepravy - při autobusových pobytových zájezdech je nutné si 
uvědomit, že čas přepravy do destinace se liší v závislosti od zvoleného 
letoviska a ubytovací kapacity, proto časy přepravy, o kterých jste se in-
formovali v pobočkách, považujte za orientační. Týká se to i poznávacích 
a pobytově-poznávacích zájezdů. 

Autobusové místenky - náš počítačový software přidělí místenku zdar-
ma všem zákazníkům autobusových zájezdů v takovém pořadí, v jakém 
za zájezd zaplatili. V praxi to znamená, že klient, který si zájezd objedná 
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a zaplatí dříve, má zajištěné místo v přední části autobusu, pokud to 
zasedací pořádek daného typu autobusu umožňuje. V autobusech jsou 
všechna sedadla považována za plnohodnotná, tj. i ty, které mají omeze-
ný rozsah sklopení, resp. se nacházejí v zadní části a jsou obsazovány bez 
nároku na slevu. 

Kategorizace autobusů - autobusovou dopravu zajišťujeme dálkovými 
klimatizovanými autobusy s audio - video zařízením, vysokými sklop-
nými sedadly, prodejem teplých a studených nápojů, plnou klimatizací 
a izolačním zasklením. Značka, resp. výrobce autobusu nejsou z hlediska 
kategorizace autobusů určujícím faktorem. Přeprava klientů po území ČR 
může být v případě malého počtu zájemců o svoz zajišťována svozovým 
mikrobusem, osobním autem nebo autobusem, který nemusí splňovat 
kritéria dálkového klimatizovaného autobusu. Doprava dálkovým klimati-
zovaným autobusem je garantována od hranic ČR, resp. SR. 

Nástupní místa - za nástupní místa je považována Praha, resp . Brno. Pro 
realizaci svozu z vybraného nástupního místa je prvořadý zájem klientů. 
V případě, že bude v daném městě minimálně 10 zájemců, CK umí 
takovou službu zajistit. 

V případě, že budete považovat jízdu řidičů za pomalou, je to dáno tím, 
že řidiči jsou povinni dodržovat maximální povolenou rychlost, která je 
pro autobusy poměrně omezená a která je často kontrolovaná ze strany 
policie i zpětně, prostřednictvím záznamových kroužků. 

Cestujícím zabezpečíme přepravu z jednotlivých nástupních míst 
na území ČR do místa pobytu, tj. až do přístupné blízkosti ubytovacího 
zařízení. V hlavní sezóně se však může stát, že autobusy se nedostanou 
až do bezprostřední blízkosti některých ubytovacích zařízení, neboť 
jsou často místní komunikace úzké, resp. zablokované parkujícími auty 
individuálně cestujících klientů. Vzhledem k poměrně velkému počtu 
letovisek, do kterých organizujeme přepravu, může v rámci jednotlivých 
autobusů dojít při cestě do letoviska, resp. při návratu k přestupům, 
odkud klienti pokračují po příjezdu přestupního autobusu. Trasa jednot-
livých autobusů závisí na počtu cestujících z jednotlivých nástupních 
míst nebo letovisek (v mimosezónních termínech autobusy zajíždějí 
do většího počtu letovisek, přičemž si vyhrazujeme právo určení trasy, 
resp. změny). 

Letecká doprava - je převážně zajištěna leteckou společností Travel 
Service, a. s. formou charterových letů (lety organizované naší CK) a její 
partnerskou leteckou společností SmartWings formou pravidelných linek 
novými moderními letadly typu Airbus A320, resp. Boeing 737-800 new 
generation . V menší míře využíváme služby i jiných leteckých doprav-
ců, například Tailwind Airlines (Kypr), Dubai Fly ( Dubaj). Jde většinou 
o garantované lety, které jsou naší CK předem dohodnuté a zaplacené. 
Letenky jsou v ekonomické třídě.

Servis během letu - během letů trvajících méně než 3 hod. je možné 
si zakoupit občerstvení na palubě letadla. Při letech trvajících více než 
3 hod. je na palubě letadla servírované občerstvení a jeden studený 
nealkoholický nápoj. Další občerstvení je možné si zakoupit na palubě 
během letu. Při výběru našeho hlavního leteckého partnera, společnosti 
Travel Service a její partnerské společnosti SmartWings jsme zohlednili 
profesionální úroveň služeb a česky, resp. slovensky mluvící personál. 
V naší nabídce jsou většinou denní lety, v omezené míře lety večerní či 
noční. Zamezit případnému zpoždění letadla není v kompetenci CK. CK 
nemá vliv na stanovení letových časů, ani není v moci CK ovlivnit případ-
né zpoždění (technické, provozní důvody, vliv počasí, příp. jiné) nebo 
změnu odletových časů. 

Místa v letadle přidělují pracovníci letiště při kontrole identity a předá-
vání zavazadel - tzv. „ Check - in „ a CK nemá na toto přidělování vliv. Bližší 
informace ohledně zavazadel, váhových a bezpečnostních limitů a pod. 
jsou uvedeny v pokynech na cestu, které dostanete spolu s voucherem.  

Upozorňujeme, že let může z hlediska délky trvání částečně, i zcela 
přesahovat do následujícího dne. V případě nočních letů, kdy je příjezd 
nebo odjezd do / z hotelu realizován v nočních nebo časných ranních 
hodinách, hotel účtuje celou noc, tedy celou cenu ubytování (od 14.00 
h. do 09.00 h. následujícího dne). Změny letových časů se nedají vyloučit 
a mohou se uskutečnit i několik hodin před plánovaným odletem 

v důsledku nepříznivého počasí, provozních problémů letišť nebo letec-
kých společností, přeplnění vzdušných letových tras apod. 

Letové časy a letový plán stanoví letecká společnost. Doporučujeme 
vám dostavit se na letiště min. 2 hodiny před plánovaným časem odletu. 
V případě vašeho zpoždění nebo prodlení CK neodpovídá za vzniklé 
komplikace a klient nemá nárok na žádnou kompenzaci ani v případě 
nevycestování. 

Většina destinací má přímé letecké spojení (z Prahy, Brna, Ostravy, resp. 
Bratislavy přímo na letiště cílové destinace), avšak při vybraných destina-
cích je možný let s mezipřistáním na letišti mimo cílové destinace. 

Transfery v cílové destinaci z letiště resp. na letiště jsou většinou zahr-
nuty v ceně povinných příplatků ( pokud není uvedeno jinak). CK uvádí 
uvádí počet kilometrů od letiště k ubytovací kapacitě, ale samotná délka 
transferu se může lišit a počet kilometrů se může navýšit v závislosti od 
trasy a jednotlivých výstupních a nástupních míst. Trasu transferu na 
letiště resp. z letiště stanovuje zahraniční obchodní partner a CK danou 
skutečnost nemůže ovlivnit. Transferový autobus může být doprová-
zen delegátem CK, pomocným průvodcem nebo animátorem CK. Ve 
vybraných destinacích může být samotný transfer bez delegáta, resp. 
průvodce/animátora CK.

ZDRAVOTNÍ PŘEDPISY A FORMALITY 

Do žádné s námi nabízených destinací není nutné vyřizovat zvláštní 
povinné zdravotní formality a očkování. 

CENÍKY 

Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou v Kč (CZK), pokud není 
uvedeno jinak. Ubytovací služby jsou plně účtovány za každou započa-
tou noc ubytování, a to v souladu s mezinárodními standardy. 

V katalogu naleznete přehledné ceníky k leteckým zájezdům, seřaze-
ny jsou podle jednotlivých destinací. Ceny jsou kalkulovány na počet 
přenocování, včetně uvedeného stravování dle ceníku (pokud se nachází 
v popisu ubytovací kapacity) a včetně letecké dopravy v ekonomické 
třídě, letištních poplatků, bezpečnostní taxy, emisních a servisních 
poplatků a transferů na místě pobytu (kromě leteckých zájezdů do Al-
bánie, Bulharska, kdy se cena letenky extra připočítává k ceně ubytování 
a stravování). Cena zahrnuje také služby delegáta CK nebo průvodce, 
DPH, příp. klub. 

U leteckých zájezdů platí, že v den příjezdu do hotelu, resp. při odhlášení 
z hotelu je v ceně zájezdu zahrnuta strava, resp. all inclusive nebo ultra all 
inclusive dle času skutečného příjezdu do hotelu, resp. odjezdu z hotelu 
ve smyslu vlastních hotelových pravidel poskytování stravovacích, resp. 
all inclusive / ultra all inclusive služeb. Tyto se obvykle poskytují nejdříve 
od 14.00 h. do 22.00 h. v den příjezdu a nejpozději do 10.00 h. nebo 
12.00 h. v den odjezdu. 

K zájezdům individuální, resp. autobusovou dopravou jsou ceníky uvede-
ny podle jednotlivých destinací v přehledné formě podle termínů. Cena 
je u jednotlivých termínů kalkulována na počet přenocování. Pokud se 
v popisu ubytovacího zařízení nachází forma stravování, uvedené je zahr-
nuto v ceně zájezdu dle specifikace v ceníku. V ceně jsou dále zahrnuty 
služby delegáta CK nebo průvodce, DPH. V případě autobusové dopravy 
se k ceně zájezdu připočítává cena dopravy kalkulována s nástupem 
a výstupem v Praze, resp. v Brně. 

POVINNÉ PŘÍPLATKY 

-  Poplatek za vízum a odletovou taxu - do některých námi nabízených 
destinací jsou pro české občany víza povinná. Informace o způsobu 
zabezpečení víz a kolků obdrží klient před zakoupením zájezdu v CK.

-  Pobytová taxa - poplatek se v Itálii hradí dle platných předpisů přímo 
na recepci hotela, není součástí ceny zájezdu hrazené v CK. CK nemůže 
ovlivnit ani garantovat výši poplatku.   

Poznámka: děti na přistýlkách, které platí u leteckých pobytových zá-
jezdů speciální fixní cenu letenky (viď cenník) a všechny povinné příplat-
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ky, mají ubytování, případně stravování, resp. (ultra) all inclusive zdarma. 

NEPOVINNÝ PŘÍPLATEK 

-  poplatek za komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storno-
poplatků, servisních a asistenčních služeb CK ve výši 50 Kč (KOMFORT) 
nebo 80 Kč (PLUS) na osobu a den během celé délky zájezdu včetně 
cesty. Slouží v první řadě k vaší ochraně v případě nepředvídatelných 
událostí. Podrobné informace si prosím vyžádejte na některé z našich 
poboček, případně od autorizovaného prodejce. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Provozovatel CK TIP travel s.r.o., Štefánikova 13/43, 150 00 Praha 5 (dále 
jen CK) v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění 
zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem:

1. organizace, přípravy, realizace zájezdů jako kombinaci služeb a posky-
tování samostatných služeb cestovního ruchu v rozsahu: titul, jméno, 
příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, datum narození, telefonní 
číslo, podpis

2. archivaci a možnost ověření účasti na zájezdu v minulosti v rozsahu: 
titul, jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, datum narození, 
telefonní číslo, podpis

3. přímého marketingu CK a její marketingových partnerů (třetí strany) 
spojeného se zasíláním nabídkových a propagačních materiálů v rozsahu: 
titul, jméno, příjmení, poštovní adresa

4. zprostředkování pojištění mezi zákazníkem a pojišťovací společností 
v rozsahu:  titul, jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, 
datum narození, telefonní číslo, podpis

CK při zpracování osobních údajů pracuje v automatizovaném a v jiném 
jako automatizovaném informačním systému. CK informuje, že osobní 
data dané osoby budou uchovávat v cestovních smlouvách o obstarání 
zájezdu (dále jen Smlouva) v automatizované a v jiné než automatizova-
né podobě v době trvání 4 let od uzavření smlouvy v souladu s vymeze-
ním archivační lhůty v registračním pořádku a zlikvidují je ihned po ob-
držení písemného odvolání souhlasu nebo po uplynutí lhůty uvedené 
v platném registračním plánu a pořádku. 

CK prohlašuje, že zpracované osobní údaje použije jen na výše uvede-
né účely. CK předpokládá, že osobní údaje budou poskytnuté třetím 
stranám a zprostředkovatelům ve smyslu zákona o ochraně osobních 
dat, tj. subjektům spolupracujících s CK, kterými jsou ubytovací zařízení, 
partnerské CK, zasilatelské společnosti, Česká pošta, tiskařské společnosti, 
letecké společnosti, dopravní společnosti a pojišťovna, přičemž může 
dojít k přeshraničnímu přenosu vašich osobních údajů.

Doplňující informace:

• Osoby oprávněné získat osobní údaje jménem CK jsou označené 
jmenovkou (jménem a příjmením) a funkcí na pracovním stole v provo-
zovnách CK.

• Právním základem zpracování osobních údajů při realizaci zájezdu je 
plnění Smlouvy, ve které vystupují dané osoby buď jako jedna ze smluv-
ních stran a nebo jako účastníci zájezdu, kteří budou podle Smlouvy 
čerpat služby. Zpracování osobních údajů je nevyhnutelné u plnění 
Smlouvy. 

• Objednavatel je povinný poskytovat správné a pravdivé osobní údaje 
a bez zbytečného odkladu informovat CK o změně ve svých osobních  
údajích. Za nepravdivost osobních údajů zodpovídá ten, kdo je poskytl.

• Zákazníci mají právo písemně namítat v CK proti poskytování a vy-
užívání jejich osobních údajů v poštovním styku za účelem zasílání 
nabídkových a propagačních materiálů. CK v tomto případě vyhoví jejich 
požadavkům do 30 dní od doručení žádosti.

• Provozovatel prohlašuje, že neposkytnutím osobních údajů za účelem 
zprostředkování pojištění nebo účelem přímého marketingu  spojeného 

se zasíláním nabídkových a propagačních materiálů nevzniká hrozba 
odmítnutí smluvního vztahu. 

CK oznamuje, že zákazníkům garantuje a zaručuje všechny práva, která 
mají ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů v platném znění, 
a že poskytnuté údaje budou použity jen za účelem uzavření a plnění 
Smlouvy na základě všeobecných obchodních podmínek určených 
prodávajícím. Poskytnuté údaje budou zpřístupněné jen zaměstnancům 
CK a osobám, které jsou oprávněny nabízet, prodávat a poskytovat služby 
CK, jako i osobám, které jsou dodavateli služeb pro CK (včetně přeshra-
ničního toku), a to hlavně za účelem nabídky, prodeje nebo poskytování 
služeb pro CK a její marketingové aktivity.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Objednavatel svým jménem a v zastoupení všech účastníků zájezdu 
podepsáním Smlouvy uděluje tento souhlas na zpracování a poskytování 
jejich osobních údajů za podmínek a účelů uvedených v části katalogu 
Obecné informace - ochrana osobních údajů. Objednavatel uděluje 
prodávajícímu tento souhlas na dobu 4 let s vymezením archivační lhůty  
a zprostředkování pojištění, které se řídí registračním pořádkem ve smys-
lu požadavků archivačního a registračního plánu. V ostatních případech 
souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoliv zrušit 
písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíc od doručení  od-
volání souhlasu zákazníkem CK a údaje budou následně smazány. Tento 
souhlas se zpracováním osobních údajů se vztahuje také na všechny 
zpracovatele těchto údajů, poštu a doručovací společnosti. Souhlas ob-
jednavatel uděluje svým jménem i jménem ostatních účastníků zájezdu 
a to na základě zákona, resp. jejich písemného souhlasu, o kterém prohla-
šuje, že jím prokazatelně disponuje. Souhlas uděluje v celém rozsahu 
a včetně přeshraničního toku na poskytnutí údajů do zahraničí (států, 
kam účastníci zájezdů budou cestovat). Objednavatel čestně prohlašuje, 
že před podpisem smlouvy o obstarání zájezdu on i všichni účastníci 
zájezdu, kterých osobní údaje na základě jejich souhlasu poskytl, byli 
seznámeni a poučeni o všech svých zákonných právech a podmínkách 
zpracování svých osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních 
údajů jako i o celém obsahu Smlouvy. Objednavatel zájezdu v případě 
poskytnutí zájezdu do zemí, které nezaručují přiměřenou úroveň ochrany 
osobních údajů prohlašuje, že byl seznámený s informací, že daná krajina 
(viz. Katalog Léto 2017) nezaručuje přiměřenou úroveň ochrany  jeho 
osobních dat, co stvrzuje podpisem Smlouvy. CK do třetích zemí, které 
nezaručují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů, poskytuje osobní 
údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození pouze za účelem 
zabezpečení smluvních služeb pro objednavatele.

 Katalog Léto 2017 je nabídkovým a propagačním materiálem CK 
TIP travel s.r.o., Štefánikova 13/43, 150 00 Praha 5, IČ: 01740512, DIČ: 
CZ01740512, Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským sou-
dem v Praze, oddíl C, vložka 211213.
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Všeobecné smluvní podmínky TIP travel s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy 
a jednotlivé služby cestovního ruchu cestovní kanceláře TIP travel s.r.o., sídlem 
Štefánikova 13/43, 150 00 Praha 5, IČO 017 40 512, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211213 (dále jen „Podmínky“). 

2. Všeobecné smluvní podmínky TIP travel s.r.o. tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy 
nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem 
a TIP travel s.r.o. 

I. Účastníky smluvního vztahu jsou:

1. TIP travel s.r.o., se sídlem Štefánikova 13/43, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO 
017 40 512, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 211213, který do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím sítě 
vlastních nebo zplnomocněných externích prodejních míst (dále jen „TIP travel“, 
nebo CK) a 

2. zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen „zákazník“). 
Za zákazníka se považuje rovněž osoba, v jejíž prospěch byla cestovní smlouva 
uzavřena, přičemž podepisující objednatel potvrzuje, že je řádně zplnomocněn 
smlouvu uzavřít jejím jménem a v její prospěch. Za neplnoletou osobu smlouvu 
podepisuje její zákonný zástupce.

II. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji: 

a) zájezdů (Díl 6, § 2522, Zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění) nebo 

b) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb jako jednotlivé služby dle 
individuálního požadavku zákazníka (dále jen „jednotlivé služby“) 

III. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a TIP travelem v případě zájezdů vzniká uzavřením 
cestovní smlouvy. Obsah cestovní smlouvy je určen touto smlouvou, katalogem, 
příp. jinou nabídkou s odkazem na číslo seriálu/akce a těmito Podmínkami, příp. 
Zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást. 

2. V otázkách neupravených cestovní smlouvou, Všeobecnými podmínkami, Zvláštními 
podmínkami a jinými podmínkami přiloženými k cestovní smlouvě jako její nedílná 
součást, se smluvní vztah řídí příslušnými platnými právními předpisy České repub-
liky, Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

3. Zákazník v případě, že nebyla cestovní smlouva uzavřena písemnou formou, učine-
ním objednávky zájezdu potvrzuje, že se pred jejím odesláním seznámil s katalo-
gem CK nebo nabídkou CK uvedenou na www.tiptravel.cz a těmito všeobecnými 
smluvními podmínkami. Zaplacení zálohové nebo celé požadované platby za zájezd 
je smluvními stranami považováno za projev souhlasu s cestovni smluvou a těmito 
smluvními vztahy.

IV. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Ceny zájezdů jsou konečné, zahrnují dopravu, transfery v destinaci, ubytování 
v základním typu pokoje dle popisu v katalogu a stravování podle cestovní 
smlouvy, případně program během zájezdu a služby delegáta, není-li v popisu 
zájezdu uvedeno jinak, nebo i další služby uvedené v cestovní smlouvě, letištní 
taxy a další poplatky.

2. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a ceny jednotlivých 
služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady 
den převzetí hotovosti či platby platební kartou a nebo den připsání platby na účet 
TIP travelu. Nedodržení platebních podmínek ze strany zákazníka opravňuje CK 
jednostranně odstoupit od smlouvy, přičemž CK má právo na odstupné podle 
článku VIII, bodu 5. těchto smluvních vztahů.

3. Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak, takto: 

a) u zájezdů je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 
minimálně 50% předem stanovené ceny (Při FIRST TOP MINUTE prodejní akci a 
zaplacení snížené zálohy je každý zákazník povinen doplatit rozdíl mezi již zapla-
cenou zálohou a hodnotu 50% z celkové ceny zájezdu do 31.3.2017. ), doplatek 
do konečné ceny zájezdu je zákazník povinen uhradit nejpozději 46 dnů před 

zahájením zájezdu. Při porušení tohoto závazku má TIP travel právo od Cestovní 
smlouvy odstoupit (§ 2533 obč. zák.) V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě 
kratší než 46 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% 
předem stanovené ceny již při vzniku smluvního vztahu. 

b) u jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny při vzniku 
smluvního vztahu.

4. TIP travel má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou v cestovní 
smlouvě v případě, že dojde ke zvýšení 

a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo

b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, 
které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo 

c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru 
o více než 10 %, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu. 
Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 
dní před zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou v cestovní smlouvě, 
pokud není uvedena, bude zákazník informován doporučeným dopisem zaslaným 
na adresu bydliště uvedeného v cestovní smlouvě. Zákazník je povinen do 5 dnů 
od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu. Při porušení to-
hoto závazku má TIP travel právo od cestovní smlouvy odstoupit (§ 2533 obč. zák.). 

d) cen místních poplatků  (např.  pobytových či turistických tax). V případě splatnosti 
těchto poplatků na místě pobytu je klient povinen uhradit  navýšenou částku 
v hotovosti  dle instrukcí v destinaci.

ZPŮSOB VÝPOČTU ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU:

Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních 
a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je TIP travel oprávněn 
jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu.

Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny vůči EUR použitého pro stanovení ceny 
zájezdu v průměru o více než 10%, je TIP travel oprávněn jednostranně zvýšit cenu 
zájezdu o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí 
měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v katalogu, ceníku 
nebo v jiné formě nabídky zájezdů. 

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

1. K základním právům zákazníka patří zejména: 

a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, 

b) právo vyžadovat od TIP travelu informace o všech skutečnostech, které jsou mu 
známy a které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb, 

c) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách, 

d) právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit 
od smlouvy dle článku VIII, 

e) právo na reklamaci vad ve službách dohodnutých ve smlouvě a její vyřízení 

f ) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy 
příp. v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami, 

g) u zájezdů právo na poskytnutí nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu dalších 
písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka 
důležité a které jsou TIP travelu známy, pokud nejsou obsaženy již v cestovní 
smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán, 

h) u zájezdů právo nejpozději do 14 dnů před začátkem zájezdu písemně TIP travelu 
oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. V pří-
padě, že zákazník toto právo na změnu v osobě účastníka zájezdu chce uplatnit, je 
povinen dodržet postup dle odst. 2, písm. m) tohoto článku. 

2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména: 

a) poskytnout TIP travelu součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a po-
skytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v cestovní 
smlouvě, vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady k žádosti 
o udělení víz, 

b) zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně 
zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, 
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c) předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15-ti let a mladší 
18-ti let hodlá uzavřít cestovní smlouvu/smlouvu na služby čerpané v zahraničí, 

d) bez zbytečného odkladu sdělovat TIP travelu své stanovisko k případným změnám 
v podmínkách a obsahu sjednaných služeb, 

e) převzít doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase 
na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, 

f ) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu 
i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod. pokud 
je vyžadováno), příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové 
povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si obstarat, 

g) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které 
jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy, 

h) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné TIP travelem určené osoby a dodržovat 
stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů 
dopravců a ubytovatelů 

i) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostat-
ních zákazníků, dodavatelů služeb nebo TIP travelu a uhradit případnou škodu, 
kterou způsobil, 

j) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků 

k) dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb dle 
článku IX, 

l) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy 
TIP travel oznámit a zaplatit odstupné dle článku VIII, 

m) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení změny v osobě účastníka 
zájezdu dle odst. 1, písm. h) tohoto článku je povinen: 

 oznámení učinit písemně a doručit na prodejní místo, kde uzavřel smluvní vztah 

 k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavře-
nou cestovní smlouvou a zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováváním jeho osob-
ních údajů dle článku XI těchto Podmínek k oznámení přiložit podepsané prohlášení 
nového zákazníka, že splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdě, pokud jsou 
tyto podmínky definovány v cestovní smlouvě nebo v katalogu. V případě změny 
v osobě účastníka zájezdu dle tohoto ustanovení původní a nový zákazník společně 
a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud TIP 
travelu v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou, nejméně však 1.000,- Kč za 
každou jednotlivou změnu jména zákazníka. 

3. K povinnostem zákazníků – právnických osob dále patří: 

a) seznámit své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kan-
celáře TIP travel jakož i s dalšími informacemi, které od TIP travelu obdrží, zejména 
je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb, 

b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit účastníky 
zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdržel dle článku VI odst. 4, 

c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují 
jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník, 

d) určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s TIP travelem není zajištěn 
doprovod průvodcem. Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí 
služeb od dodavatelů, dbá na plnění programu služeb. 

VI. POVINNOSTI A PRÁVA TIP TRAVELU

1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V. se vztahují odpovídající 
povinnosti a práva TIP travelu. 

2. TIP travel je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, 
týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou TIP 
travelu známy. 

3. TIP travel není povinen poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrze-
ných a zaplacených služeb. 

4. TIP travel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 
159/1999 Sb. v platném znění, na základě níž vzniká zákazníkovi, s nímž TIP travel 
uzavřel cestovní smlouvu, právo na plnění v případě pojistné události. TIP travel je 

povinen v těchto případech předat zákazníkům současně s cestovní smlouvou do-
klad pojišťovny, který obsahuje informace o uzavřeném pojištění, zejména označení 
pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. 

VII. ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB

1. TIP travel a zákazník se dohodli, že změny a odchýlky jednotlivých služeb od dohod-
nutého obsahu smlouvy jsou v případech objektivních důvodů přípustné, přičemž 
TIP travel bude zákazníka o nich bezodkladně informovat. Jedná se zejména 
o změnu trasy zájezdu, ubytovacího zařízení na vyšší nebo stejnou kategorii, změnu 
obsahu a časového rozvrhu služeb all inclusive a jednotlivých programů, místa 
nástupu a výstupu, času a místa odletu a příletu za podmínek, že je zabezpečená 
bezplatná doprava z a na původní místo, změnu letecké společnosti, čísla letu 
a typu letadla, mezipřistání.

2. Zrušení dohodnutých služeb 

a) TIP travel je oprávněn zrušit zájezd a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání, 
jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy. 

b) Zrušit zájezd je TIP travel dále oprávněn, jestliže před jeho zahájením nebude 
dosaženo minimálního počtu zákazníků u takového zájezdu, který je pro všechny 
zájezdy stanoven počtem 35 zákazníků, pokud není v katalogu nebo v jiné formě 
nabídky uveden jiný minimální počet zákazníků zájezdu. Jestliže TIP travel zruší 
zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je povinen tuto 
skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději však ve lhůtě do 7 dnů před 
zahájením zájezdu. 

c) Jestliže TIP travel zájezd nebo jednotlivé služby zruší, má zákazník právo požadovat, 
aby mu CK na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nebo jednotlivé služby 
nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li CK takový zájezd či 
jednotlivé služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové 
smlouvy, je CK povina bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho 
obdržel na úhradu ceny zájezdu nebo jednotlivých služeb podle zrušené smlouvy, 
aniž by byl zákazník povinen platit CK odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové 
smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby 
podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nebo jednotlivých služeb nižší než 
již uskutečněné platby, je CK povina takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného 
odkladu vrátit. 

d) TIP travel má dále právo zrušit zájezd nebo jednotlivé služby v důsledku neodvra-
titelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze 
na něm rozumně požadovat. 

e) Zruší-li TIP travel zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je 
povinen uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10% z ceny zájezdu. Právo zákazníka 
na náhradu škody tím není dotčeno. TIP travel se může zprostit odpovědnosti 
za škodu nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení 
zájezdu došlo z důvodu uvedeném pod písm. b) a d) tohoto odstavce. 

3. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a čerpání služeb 

a) Je-li TIP travel nucen z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit 
podmínky cestovní smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. 
Pokud navrhovaná změna ces tovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí 
být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li CK změnu cestovní smlouvy, má 
zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit, nebo 
zda od cestovní smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené CK, která nesmí 
být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy zákazníkovi, 
od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí (§ 852e obč. zák.). 
Jestliže změna smlouvy vede ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen uhradit 
CK rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu smlouvy. Při porušení 
tohoto závazku má CK právo od smlouvy odstoupit (§852g obč.zák.). Jestliže změ-
na smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, je CK povinen buď snížit doplatek celkové 
ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně 
zájezdu v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu zájezdu. Jestliže zákazník 
nesouhlasí se změnou cestovní smlouvy a ve lhůtě určené v návrhu na její změnu 
od cestovní smlouvy odstoupí, má právo požadovat, aby mu CK na základě nové 
smlouvy poskytl jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlou-
vě, může-li CK takový zájezd nabídnout. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, 
platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové 
smlouvy. Je-li cena nových služeb cestovního ruchu nižší než již uskutečněné 
platby, je CK povina takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. 
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Nedojde-li k uzavření nové cestovní smlouvy, je CK povina bez zbytečného odkladu 
vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu podle zrušené 
cestovní smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CK odstupné. 

b) Je-li TIP travel nucen z objektivních důvodů před zahájením čerpání jednotlivých 
služeb změnit podmínky smlouvy platí ustanovení písm.a) tohoto článku obdobně. 

4. Změny dohodnutých služeb v průběhu zájezdu a čerpání služeb 

a) Jestliže po zahájení zájezdu nebo v průběhu čerpání jednotlivých služeb CK 
neposkytne služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu 
všechny služby nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskyt-
nout, třebaže se k tomu smlouvou zavázal, je povinen bez zbytečného odkladu 
a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat příp., aby zákazník 
mohl služby čerpat, zejména je povinen zabezpečit náhradní program a služby 
v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám 
a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno 
zaměření zájezdu. 

b) Pokud nelze pokračování zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb zajistit jinak než 
prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené ve smlouvě, je CK povinen vrátit 
zákazníkovi rozdíl v ceně. 

c) Pokud nelze pokračování zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb zajistit ani 
prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené ve smlouvě nebo zákazník toto 
náhradní řešení nepřijme, je TIP travel povinen bez zbytečného odkladu vrátit 
zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je TIP travel 
povinen poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo 
návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stra-
vování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým 
měla být uskutečněna podle smlouvy, je TIP travel povinen: 

 v případě, že doprava je uskutečněna za nižší náklady, vrátit zákazníkovi 
rozdíl v ceně, 

 v případě, že doprava je uskutečněna za vyšší náklady, rozdíl v ceně uhradit z vlast-
ních prostředků. 

5. Změny smluvních podmínek na základě přání zákazníka TIP travel, je-li to podle 
okolností možné, provádí změna podmínek sjednaných ve smlouvě. Provedení 
takových změn podléhá zaplacení manipulačního poplatku ve výši 1.000 Kč 
nebo za podmínek dohodnutých v závislosti na skutečných nákladech. Poplatky se 
účtují vždy za každou osobu včetně dětí. 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ

1. TIP travel je oprávněn před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb 
kromě jiných důvodů uvedených v těchto Podmínkách od smlouvy odstoupit 
i z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu zrušení jednotlivých služeb. Písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručí TIP travel zákazníkovi. Účinky odstoupe-
ní od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení. 

2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy 

a) kdykoli před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb, 

b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku VII odst. 2 

c) z důvodů porušení povinností TIP travelu vyplývajících ze smlouvy 

 Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí na prodejní místo, kde 
zájezd nebo jednotlivé služby zakoupil, nebo jej zašle do sídla TIP travelu doporučenou 
poštou. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo zájezdu/rezer-
vace. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení. 

3. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností TIP travelu 
stanovené smlouvou, nebo nedojde- li k uzavření nové smlouvy dle odst. 2 písm. 
b) tohoto článku, je TIP travel povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi 
vše, co od něho obdržel na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl 
zákazník povinen platit odstupné. 

4. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti TIP travelu 
stanovené smlouvou nebo odstoupí-li TIP travel od smlouvy před zahájením zájez-
du nebo čerpáním jednotlivých služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem 
podle těchto Podmínek, je zákazník povinen zaplatit TIP travelu odstupné ve výši 
stanovené v odstavci 5 a TIP travel vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel 
na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy. 

5. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd 
či zahájením čerpání služeb na osobu. 

 Výše odstupného činí při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd či 
čerpáním služeb: 

 46 a více dní 30 % z předem stanovené ceny 

 45 až 31 dní 40 % z ceny objednaných služeb a pojistné 

 30 až 21 dní 50 % z předem stanovené ceny, 

 20 až 15 dní 80 % z předem stanovené ceny, 

 14 až 6 dní 90 % z předem stanovené ceny, 

 5 a méně dní 100% z předem stanovené ceny. 

 Na poutní a poznávací zájezdy: 21 dní před nástupem na zájezd či čerpáním služeb: 
100% z předem stanovené ceny. 

 V případě odstoupení od Smlouvy jen některých osob z uvedených ve Smlouvě 
o zájezdu z jednotky ubytovacího zařízení na straně objednavatele, smluvní 
pokuta se rovná 90% z ceny objednaných služeb a pojištění bez ohledu na datum 
odstoupení, jak nezůstanou obsazené a zaplacené všechny základní lůžka příslušné 
jednotky ubytovacího zařízení. 

6. U skupin nad 10 osob se k výše uvedeným lhůtám odstoupení od smlouvy připočí-
tává 10 kalendářních dní. 

7. Nenastoupí-li zákazník na zájezd, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez 
předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle čl. V, 
odst. 2, písm. f ) a g), hradí 100 % předem stanovené ceny. 

8. Předem stanovenou cenou se rozumí konečná prodejní cena včetně všech účastní-
kem zakoupených fakultativních služeb. 

9. TIP travel má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. 

10. Pro výpočet odstupného platí den, kdy nastaly účinky odstoupení. 

IX. REKLAMACE

1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány 
ve smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na odstranění vadně poskytnutých služeb 
a na reklamaci. 

2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných CK (rekla-
mace) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně. 

3. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve smlouvě (reklamaci) 
má zákazník právo uplatnit v kterékoliv provozovně nebo v sídle CK a pokud byla 
smlouva uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce CK také u tohoto obchod-
ního zástupce. Prodávající vydá písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci 
uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník 
požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné 
odůvodnění zamítnutí reklamace. 

4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla 
být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby, u průvodce CK 
nebo jiného TIP travelem pověřeného zástupce. Uplatnění reklamace musí zákazník 
provést písemně, s uvedením data, předmětu reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace zákazník požaduje. Průvodce zájezdu nebo jiný pověřený zástupce je 
povinen k písemnímu záznamu poskytnout písemné vyjádření, resp. vydat písemné 
potvrzení o přijetí reklamace. V případě, že zástupce CK není k dispozici, nebo 
odmítne reklamaci na místě řešit, resp. podepsat vyjádření k písemnému záznamu, 
zákazník je povinen takové jednání oznámit telefonicky asistenční službě CK, 
přičemž souhlasí s tím, že telefonáty na asistenční linku mohou být monitorovány. 
Uplatnění reklamace musí zákazník provést bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode 
dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká.

5. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. V přípa-
dech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce TIP travelu či jiného TIP 
travelem 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. 

6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 287286



činnosti a postupu CK (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, 
na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK 
zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo 
na slevu z ceny. 

7. TIP travel nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou 
škodu u služeb nesjednaných v cestovní smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které 
si zákazník objedná na místě samém. Za předmět reklamace se taktéž nepovažují 
škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy 
pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění 
pro cesty a pobyt, ani takové škody a újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí 
výslovně vyňaty.

8.  V případě  odepření  nástupu  na  palubu,  změny  třídy  na  nižší  kategorii, zrušení 
nebo významného zpoždění letu u letů, na které se vztahuje  nařízení  (ES)  č.  
261/2004,  ze dne  11.  února  2004,  se  kompenzace uplatňují primárně stížností 
u příslušného leteckého přepravce prostřednictvím formuláře připraveného  Evrop-
skou  komisí dostupné i na www.tiptravel.cz. 

9. V souladu s ustanovením§ 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, TIP 
travel s.r.o. informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající ze 
smluv uzavřených s TIP travel s.r.o. prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 
567/15, Praha 2, 120 00, internetová adresa www.coi.cz

X. POJIŠTĚNÍ

1. Zákazníkům se doporučuje uzavřít komplexní cestovní pojištění včetně pojištění stor-
nopoplatků pro účastníky zájezdu prostřednictvím TIP travelu. Ceny komplexního 
cestovního pojištění jsou uvedeny v katalogu naší cestovní kanceláře. Přesný rozsah 
komplexního cestovního pojištění pro zákazníky TIP travelu je k dispozici ve všech 
pobočkách CK, na www.tiptravel.cz, nebo u prodejců CK. Zákazník bere na vědomí, 
že pokud nevyužije doporučení TIP travelu uzavřít jeho prostřednictvím pojištění, 
nese zákazník sám veškerá rizika s tím související a CK nebude nést odpovědnost za 
rizika, která jsou předmětem krytí komplexního cestovního pojištění. 

2. Pojistný vztah vzniká přímo mezi účastníkem zájezdu a pojišťovací společností. 
V jednání o odškodnění pojistné události je pojišťovna v přímém vztahu k účast-
níkovi zájezdu a CK TIP travel s.r.o. nepřísluší posuzovat existenci, případně výši 
uplatňovaných nároků z tohoto vztahu.

XI. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

1. TIP travel zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem: 

a) za účelem uzavření cestovní smlouvy podle článku III odst. 1 (dále jen „smlouvy“) 
a příp. její změn a zajištění plnění ze smlouvy vyplývajících 

b) za účelem evidence zákazníků ve věrnostním systému TIP travelu a vyhodnocování 
jejich cest s TIP travelem pro potřeby realizace věrnostních slev a poskytování 
nabídek služeb TIP travelu věrným zákazníkům na základě vyhodnocování jejich 
cestování s TIP travelem 

c) za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných 
TIP travelem

2. K účelu podle odst. 1 písm. a) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu 
titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro 
elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu a č. pasu, datum 
jeho platnosti, kód vydávající země a pohlaví, pokud jsou požadovány k zajištění 
příslušného víza nebo poskytovateli služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka 
k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům TIP travelu, pověřenému 
zpracovateli a také předávány těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu 
poskytovat v EU i mimo EU a rovněž těm, co jsou oprávněni nabízet a prodávat 
služby poskytované nebo zprostředkované TIP travelem. Poskytnutí uvedených 
údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto 
účelu je neuzavření smlouvy. 

3. K účelu podle odst. 1 písm. b) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsa-
hu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt 
pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu, země 
pobytu, údaje o rozsahu, obsahu a ceně čerpaných služeb. Poskytnuté osobní 
údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům TIP 
travelu a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronického kontaktu pro 

elektronickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem TIP travelu 
obchodní sdělení TIP travelu dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách 
informační společnosti. Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich zpracová-
ním je dobrovolný. Nesouhlas se zpracováním uvedených údajů má za následek 
nezařazení zákazníka do věrnostního systému pro poskytování věrnostních slev 
a nabídek služeb TIP travelu. 

4. K účelu podle odst. 1 písm. c) je TIP travel oprávněn zpracovávat a shromažďovat 
jméno, příjmení a adresu zákazníka. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro 
elektronickou poštu zákazníka je TIP travel dále oprávněn zpracovávat a shromažďo-
vat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. 
Osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům CK 
a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronic-
kou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem CK obchodní sdělení TIP 
travelu dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. 

5. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle ust. § 50 
zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „obč. zák.“), podpisem smlouvy 
potvrzuje, že je těmito třetími osobami ve smlouvě uvedenými zmocněn k poskyt-
nutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu se zpracováním jejich osobních 
údajů, zpřístupněním a předáváním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu 
podle odst. 2, příp. i souhlas či nesouhlas se zpracováním a zpřístupněním jejich 
osobních údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 3. 

6. Při podpisu cestovní smlouvy dle článku III odst. 1 zákazník vyslovuje souhlas či ne-
souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů TIP travel zpracovával, shromažďoval a zpřístupňoval 
osobní údaje zákazníka, a v případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch 
třetích osob podle ust. § 50 obč. zák., také osobní údaje třetích osob ve smlouvě 
uvedených za účelem a v rozsahu podle odst. 3. 

7. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněn zpracovávat a shromažďovat 
za účelem a v rozsahu podle odst. 2 CK, nebo jím pověřený zpracovatel v souladu 
s § 6 zákona č. 101/2000 Sb., do doby, kdy může zákazník uplatnit své právo 
z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb, tedy do 3 měsíců od skončení zájezdu 
(článek II odst. 1) a do 24 měsíců od poskytnutí jednotlivých služeb (článek II odst. 
2). Po uplynutí této lhůty CK tyto údaje zákazníka zlikviduje. 

8. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněn zpracovávat a shromažďovat v rozsa-
hu a k účelu i pro potřeby podle odst. 3 tohoto článku TIP travel, nebo jím pověřený 
zpracovatel po dobu 5ti let. Po uplynutí této lhůty je TIP travel povinen tyto údaje 
zákazníka zlikvidovat. 

9. Osobní údaje zákazníka zpracovávané v rozsahu a k účelu podle odst.4 TIP travel, 
nebo jím pověřený zpracovatel nesmí dále zpracovávat, pokud s tím zákazník 
vyslovil písemný nesouhlas. 

10. Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu a k účelu podle tohoto článku budou 
zpracovávány TIP travelem i zpracovatelem automatizovaně i manuálně a v elektro-
nické i tištěné formě. 

11. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je TIP travel povinen dbát, aby zákazník 
neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti 
a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osob-
ního života. 

12. Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku 
kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití 
podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má 
zákazník právo zdarma nebo na účet TIP travelu odmítnout souhlas s využitím jeho 
elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy i způsobem uvede-
ným v obdrženém obchodním sdělení TIP travelu dle cit. zákona č. 480/2004 Sb. 

13. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, 
jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona č. 101/2000 Sb. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 21.11.2016. 

2. Tyto Podmínky se spolu s katalogem považují za nedílnou součást cestovní smlouvy 
(smlouvy o zájezdu). Podpisem smlouvy zákazník potvrzuje, že s těmito Všeobecní-
mi smluvními podmínkami jako i obecními informacemi byl obeznámen, tyto jsou 
mu srozumitelné, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá. 
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Aš
AŠSKÁ CESTOVNÍ 
AGENTURA
Hlavní 2747
Tel: +420 604 205 948
E-mail: aca.as@seznam.cz

Beroun
CK INFO TRAVEL
Havlíčkova 5
Tel: +420 311 611 611
E-mail: ck@infotravel.cz

Benešov
CA ADVENTURE PLUS
Masarykovo nám. 102
Tel: +420 317 728 443
E-mail: info@adventureplus.cz

CA KLÁRA  
Dita Pumprová
Masarykovo nám. 158
Tel: +420 723 487 470
E-mail: caklara@caklara.cz

Bílina
CA SOLIDNÍ DOVOLENÁ
Čapkova 843
Tel: +420 910 103 636
E-mail: ca@solidnidovolena.cz

Blansko
CA AIKO TOUR
Svitavská 1
Tel: +420 516 418 629
E-mail: info@aikotour.cz

CA S-TOUR
Rožmitálova 14
Tel: +420 516 417 035
E-mail: s-tour@iol.cz

INVIA
Wanklovo nám.1436/3
Tel: +420 736 746 808
E-mail: blansko@invia.cz

Bohumín
INVIA
nám. T.G.Masaryka 942
Tel: +420 778 529 052
E-mail: bohumin@invia.cz

Boskovice
CK SLUNCE & SNÍH

Růžové náměstí 3
Tel. +420 516 454 484
E-mail: info@slunceasnih.cz

Brandýs nad Labem
CK PAO 
Olga Barešová Pavlisová 
Komenského nám. 1267
Tel: +420 739 084 845
E-mail: info@ck-pao.cz

Brno
Agentura Zájezdy.cz
Veselá 199/5a
Tel: +420 800 656 630
E-mail: brno@zajezdy.cz

CA ANET  
Hana Adamcová
Milady Horákové 8
Tel. +420 777 674 725
E-mail: anet.ca@seznam.cz

CA FAJN  
Pavla Hýbnerová
Šumavská 31
Tel: +420 532 091 065
E-mail: fajn@cafajn.cz

CÉKÁ SERVIS
Kotlářská 53
Tel: +420 549 255 259
E-mail: info@ckservis.cz

DUKER s.r.o.
Kobližná 18
Tel.: +420 542 212 041
 E-mail: info@duker.cz

INVIA
Cejl 105/107
Tel: +420 800 999 800
E-mail: produkty@invia.cz

LAST MINUTE CENTRUM
nám. Svobody 92/21
Tel: +420 542 210 040
E-mail: ca@lastminutecentrum.eu

LIKOTOUR
nám. Svobody 21
Tel: +420 542 210 264
E-mail: likotour@likotour.cz

OLYMPIA TRAVEL
Kobližná 19
Tel: +420 546 223 498
E-mail: info@olympiatravel.cz

Student agency
nám. Svobody 17
Tel: +420 800 600 600
E-mail: zajezdy@studentagency.cz

VALDIVIA TOUR
Železná 505/26
Tel.+420 727 951 655
E-mail: info@valdiviatour.cz

Bruntál
INVIA
Ruská 1632/11
Tel: +420 555 444 673
E-mail: bruntal@invia.cz

Brušperk
CA SLÁVKA TOUR
nám. J.A. Komenského č. 9
Tel: +420 605 592 147
E-mail: huskova @slavkatour.cz

Břeclav
CA JUNIOR
Kpt. Jaroše 1424/16
Tel: +420 777 339 147
E-mail: ca.junior@enail.cz

CA TORA TOUR
Jana Palacha 3197
Tel: +420 519 324 160
E-mail: ck@tora.cz

Bučovice
CK GRAND TRAVEL
Smetanova 432
Tel: +420 517 330 490
E-mail: info@grandtravel.cz

Bystřice pod Hostýnem
CA Lenka Kyšáková 
Dolní 1567
Tel. +420 573 378 193
E-mail: ca.kysakova@atlas.cz

CA MORTIMER
Obchodní 1573
Tel. +420 776 064 094
E-mail: camortimer@seznam.cz

Bystřice  
nad Pernštejnem
CA MARKÉTA 
Markéta Klimešová
Masarykovo nám. 11
Tel. +420 777 352 323
E-mail: camarketa@email.cz

Čáslav
CA RELAX TOUR
Klimenta Čermáka 114
Tel. +420 774 498 481
E-mail: ca.relaxtour@seznam.cz

INVIA
Generála Moravce 14
Tel: +420 327 315 315
E-mail: caslav@invia.cz

Čelákovice
CA LENKA 
Lenka Kadlecová
Sedláčkova 108/4
Tel: +420 324 993 682 E-mail: 
ca.lenka.kadlecova@volny.cz

Červený Kostelec
CA SUR s.r.o.
Havlíčkova 654
Tel.: +420 498 100 657
E-mail: info@casur.cz

České Budějovice
CA BOHEMIA TRAVEL
Hradební 31
Tel. +420 387 318 731
E-mail: bohemiatravel@volny.cz

CA CKM
Lannova 117/63
Tel. +420 387 724 505
E-mail: webmaster@ckm-cb.com

CA MARYTRAVEL
Senovážné nám. 2
Tel. +420 386 106 152
E-mail: ca.mary@seznam.cz

CA ROSLO
nám. P. Otakara II. 84/24
Tel: +420 604 919 838
E-mail: roslo@roslo.cz

INVIA
České Vrbné 2327
Tel: +420 724 443 443
E-mail: ceske.budejovice@invia.cz

REKREA cestovní agentura
Široká 12
Tel: +420 776 546 686
E-mail: rekreacb@seznam.cz

Česká Lípa

CA Benzová
Hrnčířská 1450
Tel. +420 603 593 520
E-mail: info.benzova@seznam.cz

INVIA
Erbenova 2906
Tel: +420 487 525 501
E-mail: ceska.lipa@invia.cz

Royal TOUR s.r.o.
Hrnčířská 859
Tel: +420 777 668 567
E-mail: info@royaltour.cz

Český Těšín

INVIA
Havlíčkova 180/1
Tel: +420 727 876 324
E-mail: cesky.tesin@invia.cz

Dačice

INVIA
Gothova 149
Tel: +420 721 910 724
E-mail: dacice@invia.cz

Děčín

CA JATOUR
Masarykovo nám. 190/17
Tel. +420 412 516 313
E-mail: info@jatour.cz

INVIA
ul. Prokopa Holého 13/23
Tel: +420 413 034 359
E-mail: decin@invia.cz

Dobříš

HELA TOUR
Mírové náměstí 203
Tel. +420 777 835 834
E-mail: helatour@seznam.cz

Domažlice

SUNNY.CZ
Náměstí Míru 129
Tel: +420 721 177 828
E-mail: xbarax@seznam.cz

Dvůr Králové

INVIA
Revoluční 79
Tel: +420 499 320 004
E-mail: dvur.kralova@invia.cz

Frýdek Místek

FOLTOUR
Radniční 10
Tel: +420 558 633 867
E-mail: foltour@seznam.cz

Havlíčkův Brod
CA GLOBUS
Havlíčkovo náměstí 169
Tel: +420 602 219 944
E-mail:ckglobus@ckglobus.cz

Havířov
A PALMA TRAVEL
Dlouhá třída 13
Tel: +420 596 888 159
E-mail:elkova@volny.cz

CA LETEM SVĚTEM
Dlouhá tř. 29
Tel: +420 596 812 615
E-mail: letem.svetem@seznam.cz 

CK GATTOM TOUR
Svornosti 2/86
Tel: +420 596 811 696
E-mail: gattom@email.cz

INVIA
Široká 4
Tel: +420 596 811 209
E-mail: havirov@invia.cz

Hlinsko
CA MONIKA 
Monika Štveráková 
Voldánová
Wilsonova 767
Tel. +420 775 012 520
E-mail: camonika@seznam.cz

Hlučín
CIMEA TRAVEL
Mírové Náměstí 5/5
Tel: +420 605 545 387
E-mail: cimeatravel@seznam.cz

RS TRAVEL
Hornická 1269/ 5
Tel: +420 595 046 359
E-mail: RStravel@seznam.cz

Hluk
CA WORLD TRAVEL
Hradišťská 314
Tel: +420 774 449 005
E-mail: info@levnelasty.cz

Hodonín
CA EM-TOUR
Svatopluka Čecha 3608  
hala autobusového nádraží
Tel: +420 774 310 874
E-mail: info@emtour.cz 

CA REDO
Dolní Valy 1
Tel. +420 518 343 641
E-mail: info@redo-ca.cz 

JEFER, spol. s r. o.
Dolní Valy 15
Tel. +420 776 014 467
E-mail: info@levnadovolenka.cz
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Hořovice
CK OEVĚTA
Tlustice 186
Tel: +420 314 000 999
E-mail: ischia@ck-osveta.cz

Hostomice pod Brdy
IV TRAVEL CA
Slunečná 548
Tel. +420 728 068 000
E-mail: info@ivtravel.cz

Hradec Králové
CA KAMILA
S. K. Neumanna 1257/14
Tel. +420 495 580 252
E-mail: info@cakamila.cz

Hranice
INVIA
Masarykovo nám. 93
Tel: +420 727 899 033
E-mail: hranice@invia.cz

Hrušovany  
nad Jevišovkou
MODRÁ LAGUNA, s. r. o.
náměstí Míru 28
Tel. +420 774 742 475
E-mail: info@modralguna.cz

Humpolec
ADORES s. r. o.
Nerudova 185
Tel. +420 565 533 296
E-mail: cestovka@adores.cz

INVIA
Husova 70
Tel: +420 565 555 300
E-mail: humpolec@invia.cz

Hustopeče
CA IDEAL
Dukelské nám. 1/1
Tel. +420 603 534 595
E-mail: info@caideal.cz

Kouzelná dovolená
Dobrovského 2
Tel: +420 511 112 690
E-mail: info@kouzelnadovolena.cz

Cheb
INVIA
Májová 588/33
Tel: +420 354 433 959
E-mail: cheb@invia.cz

Chlumec nad Cidlinou
CHLUMECKÁ CA 
Lenka Rakouská 
Klicperovo nám. 11 
Tel: +420 604 938 779
E-mail: info@chlumeckaca.cz

Choceň
INVIA
Dolní 270
Tel: +420 737 613 744
E-mail: chocen@invia.cz

Chomutov

CA TULIP TRAVEL
Farského 5829
Tel. +420 603 545 401
E-mail: catuliptravel@seznam.cz

Chrudim

Agentrua Štěpánka s.r.o.
Břetislavova 61
Tel. +420 777 226 458
E-mail: info@castepanka.com

INVIA
Lupáčova 78
Tel: +420 469 623 866-8
E-mail: chrudim@invia.cz

Ivančice

INVIA
Oslavanská 22 
Tel. +420 608 144 807
E-mail: ivancice@invia.cz

Jablonec nad Nisou

INVIA
Podhorská 3
Tel: +420 483 520 509
E-mail: jablonec.nad.nisou@invia.cz

Jičín

CA Milena Farská, o.z.  
CK MOMATOUR
Valdštejnovo nám. 88
Tel. +420 493 538 818
E-mail: jicin@monatour.cz

Jihlava

AC TOUR
Palackého 51
Tel: +420 567 300 069
E-mail:actour@ji.cz

CA ILI 
Ilona Gregorová
Mahlerova 1957/5
Tel: +420 737 344 800
E-mail: info@ilitravel.cz 

KOMPAS TOUR 
René Lauer
Komenského 7
Tel: +420 567 310 031
E-mail: kompas@ji.cz

Jílové

MC TRAVEL  
Miluše Cyriusová
V zeleni 317
Tel. +420 603 147 181
E-mail: mc-travel@pcgrafik.cz

Jindřichův Hradec

INVIA
Panská 133
Tel: +420 777 788 600
E-mail: jindrichuv.hradec@invia.cz

Kadaň
INVIA
Mírové náměstí 1
Tel: +420 474 345 820
E-mail: kadan@invia.cz

Karlovy Vary
CA GUNEŠ
nám. Dr. M. Horákové 2040
Tel: +420 777 199 533
E-mail: info@gunes.cz

INVIA
nám. Republiky 1066/5
Tel: +420 352 698 690
E-mail: karlovy.vary@invia.cz

Karviná
AIA cestovní agentura 
Pivovarska 15/9
Tel: +420 775 299 278
E-mail: caaia@caaia.cz

EASY TRAVEL
Fryštátská 2059/55
Tel: +420 737 826 320
E-mail: info@easy-travel.cz

OÁZA TOUR
Svatováclavská 31
Tel: +420 596 312 458
E-mail: oazatour@seznam.cz

Kdyně
Campanatour s. r. o.
Náměstí 131
Tel. +420 379 731 272
E-mail: campana@campana.cz

Kladno
ASAP-DOVOLENÁ.CZ
Italská 2421
Tel: +420 312 664 717
E-mail: info@asap-dovolena.cz

CA MONTY s.r.o.
Italská 2316
Tel: +420 311 215 900
E-mail: camonty@camonty.cz

LC KONTAKT s. r. o.
T. G. Masaryka 2725
Tel: +420 777 000 777
E-mail: lck3@lck.cz

Klatovy
INVIA
Vídeňská 124
Tel: +420 602 336 649
E-mail: klatovy@invia.cz

Kolín
CESTA TRAVEL AGENCY
Legerova 432
Tel. +420 777 254 727
E-mail: ckcesta@ckcesta.cz

ROJA TOUR
Rubešova 61
Tel. +420 606 892 095
E-mail: info@rojatour.cz

Kopřivnice
CA IMPULS
Štefánikova 1155/5
Tel: +420 724 862 524
E-mail: info@caimpuls.cz

CK AGENTURA FOX
Záhumenní 1152
Tel: +420 556 808 250
E-mail: prodejna@ckfox.cz

Kralupy nad Vltavou
Kralupy Travel CA 
Roman Machálek
Mostní 747
Tel. +420 777 119 064
E-mail: kralupy@alexandria.cz

Kroměříž
FRČÍME s. r. o.
1. Máje 281
Tel. +420 776 372 463
E-mail: frcime@frcime.cz

Kroměřížská CK TINA s. r. o.
Farní 95/1
Tel. +420 608 448 348
E-mail: cktina@cktina.cz

Krnov
CA FALCON SPORT
Hlavní náměstí 20
Tel: +420 777 551 891
E-mail: info@dovolenasuper.cz

SEKAN s.r.o.
Opavská 498/55
Tel: +420 603 870 603
E-mail: info@sekan.cz

Kutná Hora
INVIA
Šultysova 167
Tel: +420 327 312 085
E-mail: kutna.hora@invia.cz

Kyjov
CA Jana Ďurinová
TGM 234
Tel: +420 518 612 123
E-mail: janadurinova@seznam.cz

Lanškroun
CA TREFA
Hradební 316
Tel: +420 465 635 473
E-mail: trefa@trefa-ca.cz

Liberec
BELLA TOUR CA
NG Liberec Plaza
Palachova 1404
Tel. +420 731 586 553
E-mail: info@bellatour.cz

CA FLIGHT SERVICE 
Alena Čermáková

Jánská 864/4  
Tel: +420 485 105 544
E-mail: flight@ti.cz

INVIA 
Široká 2
Tel: +420 485 101 213
E-mail: liberec@invia.cz

Lipník n. Bečvou
GTOUR GROUP s.r.o.
28. řijna 602
Tel. +420 581 771 503
E-mail: gtour@gtour.cz

Litoměřice
INVIA
Dlouhá 187/33
Tel: +420 478 478 413
E-mail: litomerice@invia.cz

Litomyšl
CA LA PLAYA
Bělidla 1058
Tel. +420 605 161 873
E-mail: calaplaya@seznam.cz

Litovel
BAVI – Viktor Kohout
Bezručova 923/11
Tel. +420 585 371 076
E-mail: info@bavi.cz

Louny
INVIA
Mírové nám. 127
Tel: +420 777 412 068
E-mail: louny@invia.cz

Lomnice nad Popelkou
INVIA
Palackého 163
Tel. +420 724 086 496
E-mail: abazajezdy@gmail.com

Lovosice
INVIA
Osvoboditelů 18
Tel: +420 416 533 526
E-mail: lovosice@invia.cz

Lysá nad Labem
EVENTOUR
Masarykova 209
Tel: +420 603 463 676
E-mail: eventour@tiscali.cz

Mariánské Lázně
TOUR CENTRUM 
Poštovní 160
Tel: +420 354 626 528
E-mail: marlazne@tourcentrum.cz

Mělník
INVIA 
nám. Míru 29/15
Tel: +420 777 949 392
E-mail: melnik@invia.cz

Milevsko
CA VLTAVA
Husovo nám. 189
Tel: +420 604 603 374
E-mail: ca.vltava@centrum.cz
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Mikulov
CA MERLIN
Kostelní náměstí 2
Tel. +420 519 512 368
E-mail: info@ckmerlin.cz

Milovice
INVIA
V Konírnách 519
Tel: +420 731 650 094
E-mail: milovice@invia.cz

Mladá Boleslav
CA PLANET
Náměstí Míru 52
Tel. +420 326 737 445
E-mail: ca-planet@ca-planet.cz

CA TRAVEL TIME 
Jana Sedláková
Jana Palacha 1213
Tel: +420 326 726 600
E-mail: info@travel-time.cz

Mnichovo Hradiště
INVIA
Havlíčkova 548
Tel: +420 775 290 630
E-mail: mnichovo.hradiste@invia.cz

Moravské Budějovice
CA TRIO
Husova 884
Tel. +420 568 420 182
E-mail: info@ca-trio.cz

Moravský Krumlov
CA Hana Kalábová
Sídliště 323
Tel. +420 777 220 611
E-mail: ca.hanka@centrum.cz

Most
A-TURIST s. r. o.
Budovatelů 2375
Tel. +420 777 257 062
E-mail: info@a-turist-most.cz

ASPEN TOUR, s.r.o.
Radniční 1/2
Tel. +420 777 708 780
E-mail: aspentour@seznam.cz

CA EUROTURIST
tř. Budovatelů 1987
Tel. +420 476 124 270
E-mail: info@euroturist.cz

Náchod
VENUS TOUR
Tyršova 61
Tel: +420 491 433 781
E-mail: info@venustour.cz

Neratovice
INVIA 
Kojetická 976
Tel: +420 777 179 030
E-mail: neratovice@invia.cz

Nové Město nad Metují
CIS - cestovní agentura
TGM 69
Tel: +420 491 471 073
E-mail: info@cisnovemesto.cz

Nové Strašecí
CA ALLEGRO  
Ing. Ivana Kapková
Čsl. armády 172
Tel: +420 313 573 700
E-mail: allegro.kapkova@tiscali.cz

Nový Jičín
CA LANDSON
K Nemocnici 3
Tel: +420 800 100 459
E-mail: info@nabidkazajezdu.cz

INVIA
K Nemocnici 162/6
Tel: +420 727 899 032
E-mail: novy.jicin@invia.cz

LM TOUR 
Ludmila Kellerová
Gen.Hlaďo 22
Tel: +420 556 701 598
E-mail: ludmila.kellerova@seznam.cz

Nymburk
CA TEREZA
Nerudova 697
Tel. +420 325 541 011
E-mail: ad.farkasova@tiscali.cz

Nýřany
CA RODATOUR
Benešova 745
Tel. +420 377 932 266
E-mail: info@rodatour.cz

Olomouc
Bohemian fantasy s. r. o.
Tř. Kosmonautů 1288/1
Tel: +420 585 225 878
E-mail: info@bohemianfantasy.cz

INVIA
Pavelčákova 11
Tel: +420 585 751 999
E-mail: olomouc@invia.cz

CK REKOS s.r.o.
Slovenská 12
Tel: +420 585 228 774
E-mail: rekos@rekos.cz

Opava
CA ALEXA
Dolní náměstí 25
Tel: +420 603 734 752
E-mail: ca@caalexa.cz

DARO TRAVEL. CZ
Ostrožná 33
Tel: +420 774 431 103
E-mail: info@darotravel.cz

REKRETOUR  
Dáša Mrůzková
Hrnčířská 15a
Tel: +420 604 729 936
E-mail: rekretour@seznam.cz

SLEZSKÁ CA
Dolní nám. 9, OD TIPA
Tel: +420 553 623 155
E-mail: slezska.ca@volny.cz

Opočno
CA MARIN
Nádražní 167
Tel: +420 608 976 496
E-mail: ca-marin@email.cz

Orlová

HASO TOUR 
Kateřina Pietrowská
Masaryková 795
Tel: +420 732 933 616
E-mail: rezervace@hasotour.cz

INVIA
Masarykova tř. 1323
Tel: +420 596 514 545
E-mail: orlova@invia.cz

Ostrava
Agentura Zájezdy.cz
Na Potoce 468/25
Tel: +420 800 656 610
E-mail: ostrava@zajezdy.cz

CA LUMIS
Teslova 1129/28
Tel: +420 739 617 168
E-mail: ca-lumis@ca-lumis.cz

CA TINA TRAVEL
28. října 341/184
Tel: +420 603 287 159
E-mail: info@tinatravel.cz

INVIA
Českobratrská 46
Tel: +420 597 705 705
E-mail: produkty@invia.cz

TRAVEL CENTRUM 
Hana Přindišová
Tyršova 1683/20
Tel: +420 596 111 122
E-mail: info@super-more.cz

Pardubice
AGENTURA HaK 
Smilova 308
Tel: +420 466 610 234
E-mail: dovolena@volny.cz

CA Ivana Kopecká
Třída Míru 71
Tel: +420 776 310 582
E-mail: ivanakopecka@seznam.cz

CA Jaroslava Střídová
Čacké 1120
Tel: +420 466 304 606
E-mail: cestovka@stridasport.cz

CA NIAN
Za Pasáží 1428
Tel: +420 466 610 747
E-mail: info-nian@seznam.cz

CA ROSANA
Kunětická 115
Tel: +420 466 615 757
E-mail: zuzana.nepivodova@
carosana.cz

Pelhřimov

INVIA 
Nádražní 805
Tel: +420 565 321 832
E-mail: pelhrimov@invia.cz

Písek

CA LASTY
Nerudova 67
Tel: +420 777 131 856
E-mail: calasty@seznam.cz

CA TRAVEL PÍSEK
Havlíčkovo nám. 95/2
Tel: +420 382 224 120
E-mail: ca.travelpisek@volny.cz

Plzeň

CA DUNA, spol. s r. o. 
Riegrova 10
Tel: +420 377 226 319
E-mail:  duna@dunaplzen.cz

CA IDEAL TOUR 
Eva Králíčková Houdková 
Pražská 6
Tel: +420 377 224 953
E-mail:  info@idealnizajezdy.cz

Poděbrady

CA IVANKA
Havlíčkova 53/8
Tel: +420 325 612 305
E-mail:  cerna.pdy@mybox.cz

Polička

CK KO-TOUR
Riegrova 52
Tel: +420 461 723 740
E-mail: policka@kotour.cz

Prostějov

IINVIA
Olomoucká 4
Tel: +420 582 341 012
E-mail: prostejov@invia.cz

Praha

Agentura Zájezdy.cz
Jindřišská 24
Tel: +420 800 656 660
E-mail: praha@zajezdy.cz

CA AMITIÉ 
Petrská 2
Tel: +420 775 217 041
E-mail: caamitie@seznam.cz 

CA SUNNY
Petržílkova 2706/30
Tel: +420 777 828 480
E-mail: sunny24@email.cz

CA Globus Travel+
Rubensova 2238/4  
Goyova - metro Skalka
Praha 10
Tel: +420 274 775 062
E-mail: info@globustravel.cz 

ČAMBITOUR
Spálená 51
Tel: +420 607 560 440
E-mail: lucka@cambitour.cz

GALA-TRAVEL s.r.o.
Švehlova 1391/32
Tel: +420 271 752 362
E-mail: zajezdy@galatravel.cz

LAST.CZ
Politických vězňů 911/8
Tel: +420 227 222 271
E-mail: praha@last.cz

TRAVEL GROUP s.r.o.
Pecháčkova 4
Tel: +420 732 402 202
E-mail: info@dovolenkovani.cz

Prachatice
CK OCEAN ANNASTA
Zvolenská 30
Tel: +420 603 849 510
E-mail: prachatice@ca-ocean.cz

Přerov
CA CYLINDR
Žerotínovo nám. 253/25
Tel: +420 723 383 815
E-mail: cylindrtour@medialine.cz 

INVIA 
nám. T.G. Masaryka 555/16
Tel: +420 581 220 100
E-mail: prerov@invia.cz

Příbram
CK A.Ša s.r.o
V Brance 83
Tel. +420 603 864 522
E-mail: ckasa@ckasa.cz

CK LUCIE 
Novotný&Novotná
Špitálská 11
Tel: +420 318 630 837
E-mail: cklucie@cklucie.cz

Roudnice nad Labem
1.cestovní agentura 
František Scherbaum
Jungmannova 1033
Tel: +420 412 871 998
E-mail:  agentura@1-cestovni.cz

Rousínov
CK GTAND TRAVEL
Sušilovo nám. 48
Tel: +420 517 371 868
E-mail: info@grandtravel.cz

Rožnov pod Radhoštěm
INVIA 
Meziříčská 2688
Tel: +420 571 620 133
E-mail: roznov.pod.radhostem@invia.cz

CA Jana Arendášová
Revoluční 715
Tel: +420 571 657 080
E-mail: ca.arendasova@roznovan.cz
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Rychnov nad Kněžnou

INVIA
Havlíčkova 1496
Tel: +420 778 099 552
E-mail: rychnov.nad.kneznou@invia.cz

Říčany

INVIA
17.listopadu 51/1
Tel: +420 323 602 240
E-mail: ricany@invia.cz

Semily

MEDITERAN TRAVEL s.r.o. 
Riegrovo náměstí 55
Tel: +420 481 625 626
E-mail: info@mediteran.cz

Slavičín

SUN TOUR
Mladotické nábř. 848
Tel: +420 577 341 994
E-mail: marta.koncica@centrum.cz

Soběslav

CA Eva Neumannová 
náměstí Republiky 57
Tel: +420 777 245 568
E-mail: ca.eva@email.cz

Sokolov

F&K TRAVEL
Staré náměstí 37
Tel:: +420 352 623 319
E-mail: ckfk@ckfk.cz

Stará Boleslav

CA BOHEMIA
Boleslavská 40
Tel: +420 326 913 101
E-mail: jana.s.vichova@seznam.cz

Strakonice

CA SUNNY 
Pavel Vondryska
Přešťovice 105
Tel: +420 774 559 281
E-mail: casunny@email.cz

Svitavy

CA PALMA
nám. Míru 89
Tel: +420 608 907 097
E-mail: palma@ck-palma.cz

INVIA 
T.G.Masaryka 14
Tel: +420 606 718 593
E-mail: svitavy@invia.cz

Štětí

ŠTĚTSKÁ CA
Krátká 64
Tel: +420 731 210 610
E-mail: stetska.ca@seznam.cz

Šumperk

CA ATLAS
Slovanská 16
Tel: +420 583 211 009
E-mail: caatlas@caatlas.cz

CA JESENIATOUR
Komenského 2
Tel: +420 583 213 441
E-mail: jeseniatour@jeseniatour.cz

INVIA
M.R. Štefánika 1a
Tel: +420 775 726 162
E-mail: sumperk@invia.cz

Tábor

INVIA 
Fr. Křižíka 2840
Tel: +420 775 775 797
E-mail: tabor@invia.cz

COMETT PLUS spol. s r.o. 
tř. 9.května 1989
Tel: +420 381 259 657
E-mail: ck@comettplus.cz

Tachov

INVIA
nám. Republiky 57
Tel: +420 736 684 801
E-mail: tachov@invia.cz

ZÁPADOČESKÁ CA
K.H. Borovského 520
Tel: +420 374 725 707
E-mail: info@zca.cz

Teplice

CA ASSIST - your way
U Nemocnice 3064
Tel: +420 777 277 478
E-mail: info@i-assist.cz

Tišnov

CA TRAVEL SERVIS
Brněnská 153
Tel: +420 549 410 522
E-mail: info@cktravel.cz

Trutnov

ONLINETOUR
Havlíčkova 9
Tel: +420 499 818 308
E-mail: zajezdy@onlinetour.cz

Turnov

INVIA
Markova 24
Tel: +420 481 321 412
E-mail: turnov@invia.cz

Třebíč

ADRIATIC TOUR
Smila Osovského 42/6
Tel: +420 568 840 340
E-mail: adriatictour@seznam.cz

Agentura Zájezdy.cz
Karlovo nám. 105/56
Tel: +420 800 656 650
E-mail: trebic@zajezdy.cz

012 spol. s r.o.  
Palmatour
Karlovo nám. 16/22
Tel: +420 739 593 541
E-mail: trebic@cestovnicentrum.cz

Třinec

BENFICA s.r.o.
nám. Svobody 527
Tel: +420 558 331 959
E-mail: info@benfica.cz

Uherské Hradiště

CA KŘEN
Masarykovo nám. 34
Tel: +420 775 317 565 
E-mail: zajezdy@mojecesta.cz

INVIA
Masarykovo nám. 1232
Tel: +420 572 540 852
E-mail: uherske.hradiste@invia.cz

Ústí nad Labem

CA Chorvatsko-levně.cz
Tovární 32
Tel: +420 725 344 344
E-mail: info@chorvatsko-levne.cz

CA KTOUR
Mírové nám. 99
Tel: +420 777 642 753
E-mail: info@ktour.cz

CK BOHEMA REISEN
Hrnčířská 64/4
Tel: +420 475 210 812
E-mail: info@bohemareisen.cz

Ústí nad Orlicí

CA SLM.CZ  
Lydie Sloupenská
Čs. Armády 1181
Tel: +420 605 146 146
E-mail: rezervace@slm.cz

Valašské Meziříčí

CA LAST MINUTE
Mostní 98/8
Tel: +420 739 217 618
E-mail: ca.lastminute@seznam.cz

INVIA 
Náměstí 11/9
Tel: +420 721 255 283
E-mail: valasske.mezirici@invia.cz

Velké Bílovice

DANI TOUR
Svárov 602
Tel: +420 608 523 571
E-mail: info@danitour.cz

Vendryně

CA Stanislav Goryl
Vendryně 412
Tel: +420 558 329 507
E-mail: goryl.s@seznam.cz

Veselí nad Moravou

CA KŘEN
Masarykova 114
Tel: +420 518 322 285
E-mail: info@mojecesta.cz

CK ZUBATÝ
Svatoplukova 520
Tel: +420 607 855 351
E-mail: jiri@ck-zubaty.cz

Vlašim 

CA YVETTA 
Riegrova 1828
Tel: +420 317 847 132
E-mail: info@ca-yvetta.cz

INVIA
Lidická 774
Tel: +420 317 844 914
E-mail: vlasim@invia.cz

Vracov

CA LADA
Náměstí Míru 201
Tel: +420 736 680 109
E-mail: info@ca-lada.cz

Vrchlabí

INVIA
Krkonošská 153
Tel: +420 603 182 932
E-mail: vrchlabi@invia.cz

Vsetín

INVIA
Smetanova 1056
Tel: +420 728 674 028
E-mail: vsetin@invia.cz

Vysoké Mýto

INVIA
Litomyšlská 57
Tel: +420 776 080 181
E-mail: vysoke.myto@invia.cz

Vyškov

CK COLUMBUS
Masarykovo nám. 84/4
Tel: +420 517 346 020
E-mail: info@ckcolumbus.cz

INVIA 
Dobrovského 1
Tel: +420 608 628 271
E-mail: vyskov@invia.cz

Zlín

JOKRATOUR
tř. Tomáše Bati 6 
Tel: +420 577 433 351
E-mail: zlin@jokratour.cz

LIMES TRAVEL
Zarámí 92 
Tel: +420 778 499 299
E-mail: info@limestravel.cz

Invia
Dlouhá 5136 
Tel: +420 577 432 345
E-mail: zlin@invia.cz

SOLOTOUR
Dlouhá 4309
Tel: +420 577 210 088
E-mail: solotour@solotour.cz

Znojmo
CA JINÁ
Hakenova 25
Tel: +420 515 227 147
E-mail : ca.jina@centrum.cz

INVIA
Velká Michalská 184/1
Tel: +420 515 223 099
E-mail: znojmo@invia.cz

SUN-DAY AGENCY
Dr. M. Horákové 10
Tel: +420 515 261 637
E-mail: info@sun-day.cz

Žatec
CA DÁMSKÝ KLUB
Volyňských Čechů 2911
Tel: +420 415 711 094
E-mail: miluse.dyrsmidova@gmail.com

CK PALMERA Jiří Harajda
Obránců míru 1924
Tel: +420 415 710 032
E-mail: info@palmera.cz

Žďár nad Sázavou
TRANZITTOUR
Havlíčkovo nám. 152/4
Tel: +420 566 620 102
E-mail: info@tranzittour.cz

INVIA
Sadová 2237/17
Tel: +420 566 623 667
E-mail: zdar.nad.sazavou@invia.cz

Internetový prodej:

CESTUJ.CZ
www.cestuj.cz
Tel: +420 800 111 133
E-mail: cestuj@cestuj.cz

LEVNEZAJEZDY.CZ
www.levnezajezdy.cz
Tel: +420 270 005 170
E-mail: poradce@levnezajezdy.cz

TRAVELPORTAL.CZ
www.travelportal.cz
Tel: +420 234 121 121
E-mail: info@travelportal.cz
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Internetový prodej  
www.tiptravel.cz 
dovolena@tiptravel.cz 
+420 241 431 748

Dealerské oddělení 
obchod@tiptravel.cz 

Lajkněte si nás 
a dozvíte se 
vždy více...

Váš prodejce

Navštivte naši cestovní kancelář

fb.com/TIPtravelEU

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

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

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