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Ochutnejte náš svět!

Naše renomované hotelové sítě

Milujeme léto a jak se říká, láska prochází žaludkem. 

Přijměte pozvání do naší cestovatelské kuchyně plné 

chutí a vůní. Připravili jsme pro vás bohatou nabídku pro 

sezónu 2018, ve které nechybí vaše oblíbené letní destinace 

a úžasné hotelové komplexy. Naši nabídku jsme okořenili 

o spoustu nových hotelů. Přidali jsme řecký poloostrov 

Peloponéz, proslulý pomerančovými a olivovými háji 

a nádherné pobřeží Chalkidiki. Nabídku jsme obohatili 

o poznávací zájezdy a nechybí množství nových hotelů.

Sladkou přísadou našeho pestrého prázdninového menu je 

rodinný bonus se slevou až 25 % a dvě děti zdarma.

Listujte, inspirujte se a ochutnejte naší čerstvou nabídku. 

S výběrem vám rádi pomůžeme a společně vám i vašim 

blízkých naservírujeme fantastické léto.

S chutí na letní dovolenou, přátelé!
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Lajkněte si nás 
a dozvíte se vždy více... 
fb.com/TIPtravelEU
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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!
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All inclusive se stal hitem
dovolených za poslední léta. Proto i větši-
na hotelů, které jsme zařadili do naší na-
bídky, 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 
(bufetových) 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, importované 
alkoholické nápoje, tématické večeře, 
láhev vína na pokoji, osušky, 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.
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slevy 
  a akce
t jen do 

31. 12. 2017
22 % pro věrné klienty  
 a pro prvních 2018 
 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

25%



17% pro věrné klienty  
 a pro dalších 2018 
 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. 2018 jen do 

28. 2. 2018 jen do 
31. 3. 2018

20% 15% 13%

...a další skvělé výhody!

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

hotelů označených ikonou "sleva až 25%". 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.

Pro klienty, kteří si zájezd zakoupí 
nejpozději do 28. února 2018 nabízíme 

bezplatnou výměnu zájezdu 
 (výměna ubytovacího zařízení nebo termínu 

v rámci původně zakoupené destinace) 
do 31. března 2018 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. 2018.

Jako sníženou zálohu 
při koupi leteckého 

zájezdu stačí uhradit 
za osobu » »

jen 5.000Kč
Akce platí jen 
do 31. 1. 2018

Jako sníženou zálohu při 
koupi zájezdu autobusem 

nebo vlastní dopravou 
stačí uhradit za osobu »

jen 2.500Kč
Akce platí jen 
do 31. 1. 2018
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BULHARSKO

ZAKYNTHOS

PELOPONÉS

CHALKIDIKI

KRÉTA

RHODOS

KYPR

TURECKO
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SOFIE

...ochutnejtenáš   svět!
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Costa del Maresme 
Costa Dorada

ŠPANĚLSKO

Španělské "rizoto" má mnoho variací. Připravuje se například 
s kuřecím a králičím masem, klobásou chorizo, mořskými plody...

Paella
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MADRID

Barcelona

Calafell

La Pineda, Salou

Pineda de MarSanta Susanna

Costa del Maresme
,,divoké pobřeží" se táhne od  francouzsko-špa-
nělských hranic až po městečko Blanes. Je cha-
rakteristické kouzelnými zátokami uprostřed str-
mých 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 vychutná-
vání kulturních a sportovních aktivit. Santa Susan-
na má kromě živé promenády s množstvím ob-
chůdků, 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 65 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 otevřenými 
terasami, barů a obchůdků se suvenýry. Pobřežní 
promenáda táhnoucí se letoviskem spojuje Pine-
du de Mar se sousedním letoviskem a je centrem 
dění podvečerních procházek. 

Costa Dorada
,,zlaté pobřeží" svůj název získala díky krásným 
a  rozlehlým zlatým plážím s  jemným pískem, 
které jsou omývané vodami Středozemního 
moře. Podél pobřeží se nachází velké množství 
rybářských vesniček, ale i velkých letovisek, které 
jsou centry turistického ruchu, zábavy a sportu. 

Salou a La Pineda
Jakmile chcete zažít dovolenou plnou zábavních 
atrakcí, neopakovatelnou španělskou atmosféru 
a  noční život ve  městě, tak španělské letovisko 
Salou je pro vás tou správnou volbou. Patří mezi 
největší a  nejkrásnější španělská letoviska ležící 
na pobřeží Costa Dorada. Na historické centrum 
města navazuje moderní výstavba desítek luxus-
ních hotelů a apartmánů. Velmi známou turistic-

kou atrakcí v Salou je světelná fontána. Rozsáhlé 
písečné pláže dlouhé až 7 km s pozvolným vstu-
pem, stejně jako i moře v této oblasti patří k nej-
čistějším z  celého pobřeží Costa Dorada. Díky 
těmto překrásným plážím si středisko vysloužilo 
přezdívku ,,Pláž Evropy". Směrem na  La Pinedu 
(klidnější turistické letovisko), se v menších záto-
kách nacházejí další pláže, určené pro milovníky 
klidu. Ve středisku La Pineda, které pozvolně na-
vazuje na turistické středisko Salou, je taktéž vel-
mi pěkná dlouhá písečná pláž. Toto středisko je 
klidnější než Salou, a proto je vyhledáváno hlavně 
těmi, kteří touží po odpočinku a klidných večer-
ních procházkách, či posezeních v  příjemných 
kavárničkách. Mezi Salou a La Pinedou se dá pře-
souvat pohodlně autobusy a nebo trenetem (vlá-
ček), popřípadě i procházkou trvající cca 45 min. 

Calafell
Historické město a  zároveň i  velmi oblíbené le-
tovisko je ideálním místem pro ty, kteří touží 
svoji plážovou dovolenou zkombinovat s objevo-
váním Costa Dorady a překrásných Románských 
a středověkých míst. Může se pochválit překrás-
nou 5 km dlouhou pláží, pokrytou zlatým pískem 
a oceněnou Modrou vlajkou za čistotu. 

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 23° 27° 29° 30° 27° 23°
Moře 18° 22° 24° 25° 24° 22°

Rozloha 505.000 km2 Populace 45.117.000
Hlavní město Madrid Měna euro

Je pro nás skutečným potěšením, že 
vám i v tuto sezonu můžeme nabíd-
nout pro vaše prázdninové dny nád-
herné Španělsko, zemi, která je atrak-
tivní po  jakékoliv stránce. Přicházíme 
k  vám s  nabídkou ubytování v  kvalit-
ních 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, kvalitními služba-
mi a možnostmi relaxu a zábavy, urči-
tě 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 nebudete chtít le-
nošit na  pláži, nesmíte vynechat náv-

štěvu vodních a  zábavních parků Por-
tAventura, Marineland a  Water World 
v  blízkosti letovisek, a  nebo absolvuj-
te s  námi zajímavé fakultativní výlety 
do  okouzlující Barcelony, 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 srdce patřit právě této des-
tinaci a vy se budete do země flamen-
ca, královské atmosféry a  neutichající 
životní energie vracet stejně často a se 
stejným nadšením jako my. 

Španělsko – To je rozmanitá země 
s bohatou kulturou, překrásnou přírodní 

scenérií, členitým pobřežím, krásným 
mořem a příjemnou atmosférou. 

Zaslouženě patří již několik let mezi 
nejnavštěvovanější destinace světa. Má co 

nabídnout každému návštěvníkovi, ať už 
jej láká oddech, zábava, historie, kultura, 

příroda a nebo sport, každý si přijde 
na své. Jsme proto velmi rádi, že vám i 
v této letní sezoně přinášíme možnost 
strávit prázdninové dny na pobřežích 

Costa del Maresme a Costa Dorada.

Chorizo,  Jamon, Lomo Embuchado Gazpacho
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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 střediska 
Salou • 95 km od  letiště  v Barceloně • 3 km 
obrovský zábavní park PortAventura • 500 m 
od aquaparku Aquopolis

Ubytování: komfortně a elegantně zařízené 
dvoulůžkové pokoje s možností jedné, resp. 
dvou přistýlek až pro 4 dospělé osoby • TV 
SAT • trezor • minibar • klimatizace • příslu-
šenství (koupelna se sprchou nebo vanou, 
WC) • fén • wifi (zdarma) • balkon resp. terasa 
s posezením 

Vybavení 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 • služba 
praní prádla • místnost na zavazadla • trezor

Stravování: formou all inclusive

Palas Pineda hotel

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

Naše mínění: s radostí vám i tuto letní sezónu 
nabízíme mimořádně oblíbený hotel Palas Pine-
da, který se díky své výhodné poloze a pestrým 
službám zařadil mezi turisty vyhledávané resor-
ty v tišší části střediska La Pineda. Jen pár metrů 
od hotelu se rozprostírá zlatavá pláž ideální pro 
stavění hradů z písku, ale i na různé sportovní 
aktivity. Nerušený klid s chlazeným nápojem v 
ruce najdete na lehátku při několika architekto-
nicky zajímavě řešených hotelových bazénech. K 
bohatému vybavení resortu kromě bazénového 
komplexu patří i luxusní společenské prostory, 
wellness centrum, vnitřní bazén, či restaurace s 
vynikající kuchyní. Prázdninový resort doporuču-
jeme i náročným klientům, kteří hledají ideální 
spojení aktivní a pasivní dovolené v kombinaci s 
výbornými all inclusive službami.

La Pineda
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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 atrak-
ce (za poplatek) • v hotelu je možnost vypůj-
čit 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 • obcho-
dy • aquapark Aquopolis s množstvím vod-
ních atrakcí • velice populární a atraktivní zá-
bavní  park PortAventura pro děti i dospělé 

all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře formou bohatých 

švédských stolů s  různými specialitami 
včetně nápojů • vybrané místní alkoholic-
ké nápoje - víno, pivo, whisky, vodka, gin, 
brandy, nealko nápoje - džusy, limonády, 
voda, káva, čaj podávaný v hotelovém all 
inclusive baru s terasou a nebo v pool baru 
• lehké občerstvení servírované ve vybra-
ných hodinách např. sendviče, hamburge-
ry, chipsy, hranolky • zmrzlina • lehátka 
a slunečníky u bazénu 

Ceník » 245

tu

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 18 947 Kč/ 8 dní
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Poloha: jen 500 m od centra Salou • 100 m 
od překrásné písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře • u pobřežní promenády • 
v blízkosti obchůdky, restaurace, bary, noční 
kluby • 97 km od letiště v Barceloně 

Ubytování: Salou Park Resort I 4 * - elegantní 
a luxusně zařízené 2-lůžkové pokoje s mož-
ností 1, resp. 2 přistýlek • TV / SAT • trezor (za 
poplatek) • klimatizace • příslušenství (ko-
upelna se sprchou nebo vanou, WC) • fén • 
lednička (za poplatek) • wifi (zdarma) • balkon 
nebo terasa • telefon • rádio, Salou park Re-
sort II 3 * - příjemně a útulně zařízené 2-lůž-
kové pokoje s možností 1, resp. 2 přistýlek • 
TV / SAT • trezor (za poplatek) • klimatizace 

• příslušenství (koupelna se sprchou nebo 
vanou, WC) • lednička (za poplatek) • balkon 
nebo terasa

Vybavení hotelu: resort patří do sítě hotelů 
4R Hotels • prostorná vstupní hala s recepcí 
• restaurace pro klienty hotelu Salou Park 
Resort I 4 * • restaurace pro klienty hotelu 
Salou Park Resort II 3 * • vysoce kvalitní služ-
by a společenské prostory hotelu společné 
pro klienty obou částí : gastrobar • piano bar 
s výhledem na moře • bar u bazénu • pros-
torný bazénový komplex s oddělenou částí 
pro děti (lehátka a slunečníky zdarma) • dět-
ské hřiště • miniklub • internetový koutek (za 
poplatek) • wifi ve společných prostorách 

Salou

Salou Park hotelový komplex

oficiální hodnocení: ***/****
webstránka: www.saloupark.com

Naše mínění: pro ty, kteří hledají dokonalé spo-
jení odpočinku a zábavy je vhodný hotel s pří-
jemnou prázdninovou atmosférou, situovaný 
jen pár kroků od nádherné zlatavé pláže ve 
vyhledávaném prázdninovém letovisku Salou. 
Vychutnejte si šum moře na písečné pláži nebo 
na pohodlném lehátku při jednom z hotelových 
bazénů. Výborní kuchaři vám v Salou Park Resor-
tu připraví chutná jídla mezinárodní i domácí 
kuchyně a o zábavu se postará zkušený hotelový 
animační tým. Pokud chcete zažít pravý španěl-
ský večer, krátkou procházkou po promenádě se 
ocitnete v temperamentním srdci Salou, kde mů-
žete ochutnat typické španělské tapas či sangriu. 
Nechte se zlákat restauracemi či bary vedoucími 
podél celého pobřeží a přijměte naše pozvání do 
okouzlujícího resortu, kde se vaše dovolená sta-
ne nezapomenutelnou.

pokoj 4*
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(zdarma) • luxusně a harmonicky zařízené 
Spa & Wellness centrum (za poplatek) • fit-
ness centrum • animační program pro děti i 
dospělé v hotelovém režimu • vnitřní bazén 
(za poplatek) 

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: 100 m od písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře • lehátka a slunečníky na 
pláži (za poplatek) • v hotelu možnost vypůj-
čení plážových osušek (za vratnou kauci)

Sport a  zábava: hotelový dětský koutek • 
vodní sporty a atrakce na pláži (za poplatek) • 
v blízkosti zábavní park PortAventura jen 2,5 
km • aquapark Aquopolis vzdálený jen 5 km

all inclusive kvalitní all inclusive 
program společný pro 

obě hotelové části - snídaně, obědy a té-
matické večeře formou bufetu včetně ná-
pojů • místní alkoholické nápoje (pivo, 
víno, sangria, vermouth, whisky, gin, rum, 
vodka, různé koktejly) • nealkoholické ná-
poje (voda, soda, džusy, limonády) • káva, 
čaj • mléčné koktejly • zmrzlina • ve vyhra-
zených hodinách snacky - sendviče, ba-
getky, hamburgery, hot dog, pizza, hra-
nolky, chipsy • saláty • koláčky • slunečníky 
a lehátka u bazénu • hotelové animace 
pro děti a dospělé  

Ceník » 244,245

ty

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

pokoj 3*

Salou 
Park

od 13 868 Kč/ 8 dní
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Poloha: v centru střediska Calafell přímo 
u udržované pláže se zlatavým pískem a s 
pozvolným vstupem do moře, vhodným 
i pro malé děti a neplavce • hotel od moře 
odděluje jen atraktivní pobřežní promená-
da, lemována palmami, táhnoucí se celým 
letoviskem • v blízkosti množství obchůdků, 
restaurací, barů, zábavních podniků a kavá-
ren • v okolí  nákupní a zábavní možnosti • 
jen 60 km od letiště v Barceloně 

Ubytování: útulně zařízené pokoje s mož-
ností jedné resp. dvou přistýlek • možnost 
zrekonstruovaných pokojů typu superior (za 
příplatek) • satelitní TV • trezor (za poplatek) • 
klimatizace • vlastní příslušenství (koupelna 

se sprchou nebo vanou, WC) • fén • wifi • bal-
kon nebo terasa s posezením • lednička na 
vyžádání (za poplatek)

Vybavení hotelu: hotelové lobby s recepcí 
• all inclusive restaurace s výhledem na pláž 
• à la carte restaurace s venkovní terasou a 
s výhledem na pláž a moře (za poplatek) • 
snack bar s prostornou terasou s posezením 
(v rámci all inclusive) • beach bar (za popla-
tek) • bazén s lehátky • TV místnost • wifi při-
pojení ve společných prostorách (zdarma) • 
animační program v hotelovém režimu

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: od překrásné široké písečné pláže s 

Miramar Calafell hotel

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

Naše mínění: tento příjemný hotel, nacházejí-
cí se ve středisku Calafell má být právem na co 
pyšný. Jeho poloha je prostě fantastická. Je si-
tuován přímo na krásné písečné pláži táhnoucí 
se do daleka, která je vhodná i pro malé děti a 
neplavce. Od pláže ho odděluje pouze pobřežní 
promenáda, která prochází tímto krásným leto-
viskem. V hotelovém beach baru si vychutnejte 
překrásný výhled na Středozemní moře, dopřej-
te si večerní koktejl poslouchající živou hudbu, 
která vám zpříjemní váš relax. Díky své vynikající 
poloze přímo v centru města není z hotelu ni-
kam daleko. Ať už jsou to bary, restaurace či ob-
chůdky s typickými španělskými suvenýry, vše je 
na dosah. 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
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jemným zlatavým pískem dělí hotel pouze 
atraktivní plážová promenáda lemována 
palmami • pozvolný vstup do moře vhodný 
i pro děti a méně zdatné plavce • na pláži se 
nachází i plážový bar • lehátka a slunečníky 
na pláži (za poplatek) 

Sport a  zábava: různé vodní a plážové 
sporty a atrakce na pláži letoviska Calafell 
(za poplatek) • ve středisku široká možnost 
bohatého sportovního a kulturního, ale i 
nočního  vyžití • hotelové animace

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

ských stolů, včetně vybraných nápojů • 

pozdní kontinentální snídaně (čaj, káva, 
šunka, máslo, pečivo, džus) • během dne k 
dispozici v hotelovém snack baru vybrané 
místní alkoholické nápoje (např. točené 
pivo, víno, gin, vodka, whisky, brandy, ver-
mut), nealkoholické nápoje (voda, džusy, 
limonády), vybrané míchané nápoje - 
koktejly, sangria • káva, čaj • ve vyhraze-
ných hodinách různé snacky, např. hot 
dog, pizza, hranolky, chipsy, sendviče, to-
asty • zmrzlina • koláčky • hotelové anima-
ce

Ceník » 244

ty

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 14 018 Kč/ 8 dní
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Poloha: necelých 100 metrů od překrásné 
rozlehlé písečné pláže v příjemném letovis-
ku Santa Susanna • nákupní možnosti, cuk-
rárna, kavárna přímo u hotelu • jen 75 km od 
letiště v Barceloně

Ubytování: pohodlně a útulně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností jedné nebo 
dvou přistýlek i pro čtyři dospělé osoby • 
klimatizace • satelitní TV • telefon • trezor (za 
poplatek) • lednička/minibar (na vyžádání za 
poplatek) • vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou, resp. vanou a WC) • fén • wifi na po-
koji (za poplatek) • balkon s posezením

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí 

• bazén pro dospělé i děti • dětský koutek s 
animačním programem v hotelovém režimu 
• konferenční místnost • panoramatický vý-
tah • hlavní restaurace • kavárna s barem • bar 
u bazénu • taneční sál s živými vystoupeními 
v určitých dnech • fitness • wifi v lobby • TV 
místnost • obchod • herna • biliard • část Mer-
cury Village s obchůdky, restaurací, hřištěm 
pro děti, cukrárnou a terasou

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: necelých 100 m od široké písečné 
překrásné pláže • lehátka a slunečníky (za po-
platek) • Mini beach club (v provozu převážně 
v období červenec, srpen) - zábava pro děti 

Mercury hotel

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

Naše mínění: nedaleko krásné písečné pláže v 
oblíbeném letovisku Santa Susanna je hotel záru-
kou veselých letních zážitků a skvělého odpočin-
ku. Komplex s rodinnou atmosférou nabízí svým 
hostům nejen relax u bazénu, ale i množství 
sportovních aktivit. Před hotelem se nachází část 
Mercury Village, kde najdete restauraci s hřištěm 
pro nejmenší cestovatele, cukrárna pro mlsné ja-
zýčky a obchody. Během pobytu se můžete bez 
obav věnovat relaxu, zatímco vaše děti budou 
dovádět na skákacím hradu nebo při různých 
vodních hrách a zábavě v plážovém dětském 
klubu - "Mini Beach Club". Po okolí vás převeze 
vláček se zastávkou přímo před hotelem. Vyzko-
ušejte si windsurfing, jízdu na koni nebo vyražte 
na výlet do kouzelného historického města Gero-
na a domů se budete vracet plni sil se spoustou 
rekreačních zážitků.

Santa Susanna
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od 4 do 12 let (skákací hrad, vodní hry) • výběr 
mnoha vodních sportů (za poplatek)

Sport a  zábava: herna • fitness • hotelový 
dětský klub • dětské hřiště • v okolí mnohé 
sportovní aktivity (basketbal, fotbal, půj-
čovna kol, plážový volejbal) • vodní sporty 
a atrakce na pláži jako například: jachting, 
windsurfing, jízda na kajaku, parasailing • v 
okolí hotelu najdete cyklistické stezky • turis-
tický vláček (zastávka přímo před hotelem) • 
Mini club na pláži (červenec, srpen) - zábava 
pro děti od 4 do 12 let • místní trhy • zábavní 
park a aquapark či dobrodružný park, kde si 
užijete třeba jízdu na čtyřkolkách 

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou bohatých 

švédských stolů včetně vybraných nápojů 
• pozdní kontinentální snídaně • vybrané 
místní alkoholické nápoje (brandy, gin, 
vodka, whisky, místní likéry) • pivo, víno • 
nealkoholické nápoje (džusy, limonády, 
voda) • "koktejlový den "• káva, čaj • odpo-
lední snack (např. hranolky, sendviče, 
hamburgery, hot dog, pizza) • zmrzlina (ve 
vyhrazených hodinách) • slunečníky a le-
hátka u bazénu • animační program v ho-
telovém režimu 

Ceník » 245

ty

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 14 993 Kč/ 8 dní
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Poloha: cca 7 minut chůze od překrásné 
rozlehlé písečné pláže v příjemném sluneč-
ném středisku Pineda de Mar na pobřeží 
Costa del Maresme • v centru střediska s 
nákupními a zábavními možnostmi • jen 65 
km od Barcelony, architektonického skvos-
tu, která je hlavním městem Katalánska (pří-
mé vlakové spojení - vlakové nástupiště jen 
500 m od hotelu) • 45 km od historického 
města Gerona

Ubytování: příjemně a útulně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností jedné nebo 
dvou přistýlek i pro čtyři dospělé osoby • 
možnost zrekonstruovaných pokojů typu 
superior (za příplatek) • klimatizace • minibar 

(za poplatek) • satelitní TV • telefon • wifi (za 
poplatek) • vlastní příslušenství (koupelna 
se sprchou nebo vanou a WC) • trezor (za 
poplatek) 

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí • 
dva venkovní bazény s terasou a posezením 
• kompletně zrekonstruovaná  bazénová 
část • novinkou jsou skluzavky v dětském 
bazénu • lehátka u bazénu (zdarma) • výtah 
• hlavní restaurace • all inclusive bar • salo-
nek s kulečníkovým stolem • wifi připojení 
ve veřejných prostorách • zrekonstruovaná 
TV místnost • internetový koutek s počítači 

Stravování: formou all inclusive

Checkin Pineda hotel

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

Naše mínění: opět vám i letos dáváme do po-
zornosti nádherné, pohodové a sluncem zalité 
středisko Pineda de Mar, kde se nachází útulný 
hotel Checkin Pineda. Kvalitní služby, výborná 
kuchyně, příjemná, přímo rodinná atmosféra a 
vždy usměvavý personál si získají i vás. Letovis-
ko je ideální pro rodinnou dovolenou, ale i pro 
aktivní cestovatele, kteří touží po poznávání. Je 
protkáno historickými uličkami, zahradami i ná-
městími, které ve vás zaručeně zanechají neo-
pakovatelnou atmosféru. Kromě toho má přímé 
vlakové spojení s pulsující Barcelonou, hlavním 
městem Katalánska, kterou prostě musíte zažít. 
Krátkou procházkou se z hotelu dostanete na 
dlouhou a širokou, udržovanou, písečnou pláž, 
lemovanou jedinečnou palmovou promená-
dou, která je během léta centrem sportu a spo-
lečenského života.

Pineda de Mar
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Pláže: krásná široká a dlouhá písečná pláž • 
lehátka a slunečníky na pláži (za poplatek) • 
pláž je lemována nádhernou promenádou 
s mnoha bary, kavárnami, restauracemi či 
obchůdky se suvenýry • pestré možnos-
ti sportovního vyžití - plážový volejbal, 
windsurfing, wakeboarding, parasailing (za 
poplatek) 

Sport a  zábava: dva venkovní bazény, z 
toho jeden dětský se skluzavkami • večerní 
animační program (v hotelovém režimu) - 
živá hudba, taneční vystoupení • kulečník • 
různé plážové sporty a atrakce (za poplatek)

 

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou chutných 

švédských stolů • vybrané místní alkoho-
lické nápoje (brandy, gin, vodka, whisky) •  
místní pivo, víno, různé druhy koktejlů • 
nealkoholické nápoje (džusy, limonády, 
soda, voda) • káva a čaj podávané v hote-
lovém all inclusive baru • "koktejlový den" 
• snacky během dne ve vyhrazených hodi-
nách (např. ovoce, saláty, sendviče, ham-
burgery, chipsy, hot dog, pizza) • zmrzlina 
(také ve vyhrazených hodinách) • lehátka 
u bazénu • animační program v hotelo-
vém režimu

Ceník » 244

ty

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

superior pokoj

od 13 493 Kč/8 dní 
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Není jídlo, ale styl servírování různých chuťovek.
Tapas

S' Illot

MALORKA
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Palma de Mallorca
S' Illo

t

Calas de Mallorca

Palma de Mallorca
Hlavní město Palma de Mallorca, pro místní 
prostě Palma, leží v západní části ostrova, 
nedaleko od letiště Palma. Má přibližně 300.000 
obyvatel, což je prakticky polovina obyvatel 
celého ostrova. Díky spolehlivé a husté síti 
veřejné dopravy je jeho návštěva lehce dostupná 
téměř z každého koutu ostrova. Město se pyšní 
nápadnou ozdobou, velkolepou připomínkou 
křesťanského dobytí ostrova. Její monumentální 
katedrála La Seu (v překladu Katedrála světla) 
stojí na původním místě muslimské mešity, její 
kompletní dostavba zabrala pět století a interiér 
vystavuje na obdiv práci z rukou umělce velkého 
jména - Antonia Gaudího. K výzdobě města Pal-
ma je třeba rozhodně přiřadit i palác Almudaina, 
gotickou pevnost Bellver, starověkou burzu La 
Lonja, promenádu La Rambla či náměstí Placa 
Major. Charismatické centrum hlavního města 
nabízí mnohem více zážitků, jak byste možná 
na první pohled očekávali - tím samozřejmě 
máme na mysli i zážitky gurmánské, kterých je 
v místních „tapas barech“ a „bodegách“ opravdu 
hříšně velké množství. Poznáváním jeho zákoutí 
vám doporučujeme věnovat alespoň jeden den 
z pobytu na ostrově - této volby ani na okamžik 
nebudete litovat. 

S´Illot
Východní pobřeží ostrova Malorka nabízí ma-
lebné přírodní zákoutí, četné romantické zátoky 
ukryté před zraky zvědavců, jakož i pobřeží s 
dlouhými plážemi. Jedním z nich je vyhledáva-
né středisko S‘Illot. Jeho pláž uspokojí zejména 
děti a milovníky jemňoučkého světlého písku, 
který dokonale kontrastuje s čistým tyrkysovým 
mořem. Pokud preferujete klidnou dovolenou, 
jste zde na správném místě. Vedle pobřeží se 
táhne příjemná promenáda s nákupními mož-
nostmi, voňavými kavárničkami a restauracemi 
s výhledem na širé moře. S‘Illot leží v bezpros-
třední blízkosti letoviska Sa Coma, jehož pláž 
bývá označována přívlastkem „exotická“. Pouze 4 
km od S‘Illotu leží o něco rušnější letovisko Cala 
Millor s širší nabídkou zábavních možností a spo-
lečenského vyžití. Jeho písky se táhnou po délce 
téměř 2 km. Milovníky přírodních krás s jistotou 
okouzlí nedaleké podzemní Dračí jeskyně a 
nejsevernější výběžek ostrova Formentor. Jen 10 
minut od hotelu Peymar se rozprostírá magická 
zátoka Cala Morland s malou pláží oblíbenou 
vyznavači nudismu. Při cestách po okolí navštivte 
i rybářský přístav Cala Bona či malebnou pláž 
Costa de los Pinos, která je známá především 
letními sídly herců.

Calas de Mallorca
Malebný ostrov Malorka nabízí překrásné zákoutí 
v podobě moderních, zajímavých letovisek. Jed-
ním z nich je i vyhledávané letovisko Calas de Mal-
lorca, které leží u krásné písečné pláže s průzrač-
nou vodou. Ta uspokojí i nároky rodin s dětmi 
díky pozvolnému vstupu do moře. Středisko je 
ideálním místem pro vaši vysněnou dovolenou. 
Krásná příroda, klidné prostředí, nádherné členité 
pobřeží přerušované zátokami, z nichž dvě - Cala 
Domingo a Cala Murada - nabízejí výborné mož-
nosti ke koupání. Jemný zlatavý písek kontrastuje 
s modrou hladinou moře. V letovisku najdete 
restaurace, bary, obchůdky, půjčovny kol či aut. 
Určitě nevynechejte podvečerní procházku po 
pobřeží s romantickým posezením při západu 
slunce. Atraktivní je i okolí, kam se můžete vydat 
na půjčených kolech. Pokud si pronajmete auto, 
doporučujeme navštívit blízké pohoří Serres de 
Levant, na jihu, kde se nachází hrad Castell de 
Santueri. Calas de Mallorca je ideálním místem 
pro klidnou dovolenou. Tu si vychutnají zejména 
ti, kteří vyhledávají klidnější místa přes den. Avšak 
večer se i v centru malého střediska najdou místa, 
kde se můžete zabavit v rytmu temperamentní 
španělské salsy.

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 23° 27° 29° 30° 27° 23°
Moře 18° 22° 24° 25° 24° 22°

Rozloha 3.640 km2 Populace 790.000
Hlavní město Palma de Mallorca  Měna euro

Místní pláže se oprávněně pyšní Mod-
rou vlajkou - ta se přiděluje uprave-
ným bezpečným místům s čistým 
mořem, o jaké na tomto ostrově 
opravdu není nouze. Na Mallorce naj-
dete výborně vybudovanou dopravní 
infrastrukturu, vysokou úroveň slu-
žeb, širokou nabídku výletů, veselý 
noční život, ale také harmonii a klid 
v zátokách na pobřeží ostrova. Na 
své si přijdou obdivovatelé přírody, 
nadšenci vodních i pozemních spor-
tů, jakož i milovníci kultury a historic-
kých památek. Hlavní město Palma de 
Mallorca je unikátní ukázkou sklou- 
bení římské, maurské a novodobé 

křesťanské kultury. Chloubou měs-
ta je překrásná gotická katedrála La 
Seu a vyhledávaný přímořský přístav. 
Nedaleko městečka Palmanova se na-
chází zábavní park Marineland, který 
je populárním cílem malých i velkých 
rekreantů. V tomto roce vám s radostí 
nabízíme jako novinku klidné, ale vel-
mi oblíbené středisko S‘Illot ležící na 
východě ostrova. Nabídka uspokojí 
rekreanty s nižším rozpočtem, rodin-
ky s dětmi, seniory, ale určitě i mladé 
páry. Omamná atmosféra zeleného 
ostrova si dozajista získá vaše srdce 
od první chvíle.

Malorka patří k nejoblíbenějším 
rekreačním místům na světě. Je to ten 

největší z Baleárských ostrovů a disponuje 
nespočtem hotelů. Dovolenou zde 

každoročně tráví i španělský král. Krásné 
romantické pobřeží se strmými útesy 

padajícími do moře, malebné zátoky a 
pozvolně se svažující písečné pláže lákají 

každý rok množství turistů. Slavní herci 
a politici si tu staví honosné letní sídla. 

Ostrov se stal oblíbeným místem i českým 
a slovenským rekreantům, kteří se sem rádi 

vracejí. 

Sobrasada Cocarroi Panades
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Poloha: hotel Peymar leží na malebném 
východním pobřeží turisticky velmi oblíbe-
ného a navštěvovaného ostrova Mallorca 
ve známém středisku S‘Illot • rozprostírá se 
v bezprostřední blízkosti dlouhé pláže se 
světlým jemným pískem a s pozvolným 
vstupem do moře • v jeho blízkém okolí se 
nabízejí mnohé nákupní možnosti , bary, 
restaurace, kavárny či cukrárny • 500 m od 
střediska Sa Coma s opravdu okouzlující 
pláží • 4 km od rušnějšího střediska Cala 
Millor s více možnostmi zábavního a spole-
čenského vyžití • autobusové spojení, resp. 
turistický vláček mezi sousedícími středisky 

Ubytování: standartně, ale vkusně zaříze-
né 2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky 
• možnost pokoje s bočním nebo přímým 
výhledem na moře (za příplatek) • klimati-
zace • trezor (za poplatek) • telefon • vlastní 
příslušenství (koupelna se sprchou, WC a fén 
na vlasy) • balkon nebo terasa

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí 
• restaurace s pestrým výběrem chut-
ných jídel • bar • internet (za poplatek) 
• výtah • bazén • slunečníky a lehátka u 
bazénu (zdarma) • posezení na slunné te-
rase s výhledem na blízkou pláž a moře 

Peymar hotel  

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.tiptravel.cz

Naše mínění: s radostí vám nabízíme atraktivní 
novinku letní sezóny 2018 - dovolenou v rodin-
ném hotelu Peymar, kde vás čeká skvělý pobyt 
na měkoučké pláži s tím nejjemnějším pískem. 
Malé, ale známé a turisty oblíbené letovisko 
S‘Illot je vhodné pro klidnou dovolenou, ale 
zároveň díky své výborné poloze nabízí mož-
nost navštívit blízké, rušnější střediska Sa Coma 
a Cala Millor. Lokalita hotelu je také ideální na 
nenáročné procházky po okolí, stejně však i na 
cyklistické výlety a sportovní vyžití. Výhodná 
cena, nádherná pláž se světlým pískem přímo 
před hotelem a blízkost sousedních středisek 
poskytují dokonalý předpoklad ke strávení pří-
jemné dovolené. Věříme, že naše prázdninové 
menu zachutná každému z vás.

S´Illot
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Stravování: formou all inclusive

Pláže: hotel se rozprostírá přímo u píseč-
né pláže s velmi jemným světlým pískem 
a pozvolným vstupem do moře • lehátka a 
slunečníky na pláži (za poplatek) • v pěší do-
stupnosti se nachází krásná pláž sousedního 
letoviska Sa Coma 

Sport a zábava: vodní sporty na pláži - šla-
padla, windsurfing, potápění (za poplatek) • 
ve středisku pronájem kol a další možnosti 
společenského či sportovního vyžití pro děti 
i dospělé

 all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou bohatých 

a chutných švédských stolů včetně vybra-
ných místních nápojů • místní nealkoholic-
ké a alkoholické nápoje podávané v hote-
lovém baru ve vyhrazeném čase od 10:00 
hod. do 23:30 hod. (voda, nealko, víno, 
pivo, káva, destiláty) • lehké snacky, koláč-
ky a zmrzlina ve vyhrazených odpoledních 
hodinách od 15:00 hod. do 17:00 hod. • slu-
nečníky a lehátka u bazénu zdarma

Ceník » 246

tu

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 14 969 Kč/ 8 dní
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Olbia

Porto CervoCapreraLa Maddalena

Santa 

Teresa 

Gallura

Marina di Sorso Costa Smeralda

Golfo Aranci

Cala GonomeOrosei

Při návštěvě tohoto překrásného ostro-
va stačí jen nějakou dobu vnímat jeho 
magickou sílu a  sami pochopíte, že se 
v  mnohém vůbec nepodobá zbytku 
Itálie. Nenajdete zde monumentálnost 
Říma, nepřístupnou noblesu Toskán-
ska, 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 
budoucí generace. Tento zapomenutý 
ráj na  zemi objevili turisté jen před sto 
lety a dnes zde tráví dovolenou hvězdný 
Hollywood. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na  smaragdovém pobřeží na  severo-
východní straně ostrova známém jako 
Costa Smeralda má sídla italská sme-
tánka i hvězdy showbyznysu. Neváhejte 
navštívit tento fantastický ostrov Sardi-
nii 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 Sardinie 

patří k nejkrásnějším v Evropě a jsou často 
zcela nedotčené, obklopené horami a mnohdy 

přístupné pouze od moře. Bílé vesničky 
postavené na těch nejneuvěřitelnějších místech 
strmých svahů připomínají ptačí hnízda. Jednou 
z místních rarit jsou stáda divokých koní, žijících 

volně v přírodě.

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 22° 27° 30° 30° 27° 23°
Moře 17° 21° 23° 24° 23° 21°

Rozloha 24 090 km2 Populace 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 zej-
ména 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 pronaj-
mout 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. Po-
kud 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. 

Cala Gonone
Malé půvabné městečko ležící ve východní části 
ostrova, ve známém zálivu Orosei, vzniklo z rybářské 
vesničky, které dnes svým návštěvníkům nabízí bo-
haté turistické skvosty. Celá oblast je proslulá právě 
panensky nedotčenými plážemi přístupnými vý-
hradně z moře, proto lodní výlety absolvuje téměř 
každý návštěvník této oblasti. Mohutné vápencové 
útesy s mořskými jeskyněmi, které vytvořila samot-
ná příroda a tyrkysově průzračná voda lemující plá-
že s jemným bílým pískem, dotvářejí obraz té pravé 
dovolené v Karibiku. Pokud budete mít chuť poznat 
historii této části ostrova, doporučujeme navštívit 
nedaleké městečko Dorgali s archeologickým mu-
zeem. „Buon divertimento!“. 

Santa Teresa Gallura
Při procházce pestrobarevnými uličkami s množst-
vím obchůdků a typicky malých kaváren, ponoříte 
se do místní atmosféry tohoto menšího přímořské-
ho městečka. Santa Teresa Gallura je vyhledáván 
hlavně pro svůj přístav, ze kterého se lehce dosta-
nete na  oblíbenou Korsiku a  nebo souostroví La 
Maddalena, známe pro své okouzlující pláže připo-
mínající Karibik. 

Gratinovaní šneci Špagety „alle cozze“ 
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Poloha: rozlehlý hotelový komplex končící 
přímo u hotelové pláže s magickým výhle-
dem na pohoří • v blízkosti jedné z nejkrásněj-
ších pláží Sardinie, Cala Luna • cca 5 min. od 
městečka Cala Gonone s malým přístavem, 
nákupními a zábavními možnostmi (dostup-
né pěší promenádou přímo z hotelové pláže) 

Ubytování: 2-lůžkové standardní pokoje s 
možností 1, resp. 2 přistýlek v hlavní hotelové 
budově nebo v hotelových vilkách umístě-
ných v hotelové zahradě • možnost ubytování 
v pokojích Superior v hotelové části Borgo (za 
příplatek, na vyžádání) • ve všech pokojích: 
lednička • klimatizace • telefon • trezor • SAT 
TV • vlastní hygienické zařízení (koupelna se 

sprchou, WC a fén) • balkon nebo terasa  

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s recepcí • hlavní hotelová restaurace • 
restaurace „I Ginepri“ se specialitami z grilu • 
bar u bazénu • bar na terase (extra platba) • 
velký hotelový bazén se slanou vodou • bazén 
v části Borgo (pouze pro pokoje typu Superi-
or) • dětské hřiště • minimarket • půjčovna aut  
• amfiteátr • wifi v prostorách recepce zdarma• 
pravidelný svoz na pláž hotelovým minibu-
sem  

Stravování: formou all inclusive

Pláže: krásná hotelová pláž promíchaná 
drobnými kamínky s růžovým zbarvením • 

Palmasera Village hotelový komplex

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

Naše mínění: pro milovníky magické Sardinie, v 
jedné z nejznámějších částí ostrova, v blízkosti 
nejkrásnějších pláží a mořských jeskyní, v blíz-
kosti úžasných hor, prožijete neopakovatelné 
chvíle dovolené ve fantastickém prázdninovém 
resortu Palmasera Village, který vám nabízíme 
jako skvělou letošní novinku. Tento okouzlující 
hotelový komplex čeká na své hosty v rozlehlém 
hotelovém areálu, který se skládá z několika ho-
telových komplexů situovaných přímo nad nád-
hernou hotelovou pláží s růžovým hrubozrnným 
pískem, zálivu Orosei s tyrkysově průzračnou vo-
dou, který umocní váš pocit nezapomenutelné 
all inclusive klubové dovolené. Atraktivitu celé-
ho prostředí dotváří pobřežní promenáda, která 
vás přímo dovede do městečka Cala Gonone s 
jachtovým přístavem. Dovolenou doporučujeme 
zejména rodinám s dětmi. 

vCala Gonone

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

pokoj Superior

https://tiptravel.cz/dovolena/sardinie/palmasera-village/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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slunečníky a lehátka zdarma • plážové osušky 
(za poplatek) • vodní sporty (za poplatek)

Sport a  zábava: tenisové kurty • plážový 
volejbal • vodní sporty na pláži (za poplatek) 
• hotelové animace a dětský miniklub ve slo-
venském nebo českém jazyce

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

tých švédských stolů v hotelové restauraci 
(voda, bílé a červené víno, točené pivo a soft 
nealkoholické nápoje, podávané během 
obědů a večeří) • voda, točené nealkoholic-
ké nápoje, víno, točené pivo, 1 druh vodky, 1 
druh rumu, 1 druh ginu, 1 druh whisky, li-

moncello podávané v baru u bazénu v době 
od 10:00 - 23:00 hod. (během dne 2x 45 min. 
přestávka) • káva, kapučíno, čaj s citronem 
podávané v baru • lehčí občerstvení v době 
od 16:00-18:00 hod. • slunečníky a lehátka u 
bazénu a na pláži zdarma (plážové osušky 
za poplatek) • animace a dětský miniklub ve 
slovenském, resp. českém jazyce

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

připravili bohaté sportovní a zábavné akti-
vity ve spolupráci se slovenskými nebo čes-
kými animátory.

Ceník » 251

tyg

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

hotelová pláž

od 20 618 Kč/8 dní • od 26 393 Kč/11 dní
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Poloha: hotel se nachází v  jedné z nejkrás-
nějších oblastí Sardínie, přímo u  krásné pí-
sečné pláže s výhledem na Korsiku • přibliž-
ně 7 km od turisty vyhledávaného městečka 
Santa Teresa Gallura s nákupními a zábavní-
mi možnostmi (hotelový bus) • 60 km od le-
tiště v Olbii 

Ubytování: příjemně zařízené 2- lůžkové 
pokoje „Maddalena“ s  možností 1, resp. 2 
přistýlek s  výhledem moře • rodinné poko-
je „Caprera“ propojené dveřmi, určené pro 
max. 4 osoby • klimatizace • telefon • trezor 
• minilednička • SAT TV • vlastní hygienické 
zařízení (koupelna se sprchou, WC a  fén) • 
terasa s posezením 

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s  recepcí • hlavní restaurace • pool bar 
• plážový bar • hotelový bazén s  terasou 
na  slunění (slunečníky a  lehátka zdarma) • 
dětský bazén • dětské hřiště • minimarket • 
amfiteátr • wifi v prostorách recepce zdarma • 
hotelový vláček jezdíci po areálu hotela den-
ne od  7:30 - 24:00 (zdarma) 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: nádherná široká pláž s  pozvolným 
vstupem do  moře • slunečníky a  lehátka 
zdarma • plážový bar • kajak a malé plachet-
nice zdarma ostatní vodní sporty (za popla-
tek)

Marmorata Village hotelový komplex

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

Naše mínění: pod horkým sluncem kouzelné 
Sardinie, v jedné z nejkrásnějších částí ostrova, 
poblíž magické Korsiky, prožijete neopakova-
telné chvíle dovolené v užasném prázdnino-
vém resortu Marmorata Village, jenž se těší vaší 
mimořádné oblibě. Tento okouzlující hotelový 
komplex čeká na své hosty v nádherném tera-
sovitém areálu, který se skládá ze dvou hotelo-
vých komplexů situovaných přímo nad nádher-
nou pláží s jemným bílým pískem a tyrkysově 
průzračnou vodou, která umocní váš pocit neza-
pomenutelné klubové dovolené. Prostorný areál 
nabízí svým klientům nekonečnou škálu odpo-
činku, zábavy či sportovního vyžití. O skutečný 
gurmánský zážitek se postarají mistři kuchařské-
ho umění, kteří pro vás připraví širokou nabídku 
středomořské kuchyně a zároveň budete mít 
možnost vyzkoušet i tradiční sardinskou kuchyni. 

vSanta Teresa Gallura

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.cz/dovolena/sardinie/marmorata-village/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Sport a zábava: tenisové kurty • plážový vo-
lejbal • boccia • lukostřelba • vodní sporty na 
pláži (za poplatek) • hotelové animace a dět-
ský miniklub s našimi animátory

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

ských stolů v restauraci (voda, bílé a červe-
né víno, točené soft nápoje, podávané 
během obědů a večeří) • místní nealkoholic-
ké nápoje (voda, cola, oranžáda, čaj s citro-
nem, káva s mlékem) podávané v baru u ba-
zénu v  době od  10:00-23:00 hod. 
a v plážovém baru (10:00-18:00 hod.) • míst-
ní alkoholické nápoje (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.) • sluneč-
níky a lehátka u bazénu a na pláži zdarma • 
hotelové animace a dětský miniklub  ve slo-
venském 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 hote-
lového animačního týmu, připravili pro vás 
bohaté sportovní a zábavné aktivity

Ceník » 250

tyg

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 20 468 Kč/8 dní • od 25 718 Kč/11 dní
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Poloha: přímo u krásné písečné pláže s jem-
ným bílým pískem v oblasti Golfo Aranci • cca 
20 km od letiště v Olbii • cca 35 km od Porto 
Cervo s luxusním jachtovým přístavem a bo-
hatými nákupními možnostmi

Ubytování: 2-lůžkové standardní pokoje 
s  možností přistýlky s  balkonem resp. tera-
sou zařizeny v  typickém sardinském stylu • 
prostorné rodinné pokoje pro 4 osoby s bal-
konem, resp. terasou • ve všech pokojích se 
nachází: klimatizace • telefon • trezor • SAT TV 
• minilednička • vlastní hygienické zařízení 
(sprcha, WC a fén) 

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 

hala s  recepcí • hlavní restaurace • pool bar 
• plážový bar • hotelový bar s panoramatic-
kým výhledem na moře• sladkovodní bazén 
pro děti i dospělé • relaxační bazén • amfite-
átr • wifi u recepce (zdarma) • minimarket • 
wellness centrum (extra platba) 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: přímo u krásné písečné pláže s poz-
volným vstupem do moře • slunečníky a le-
hátka zdarma (plážové osušky za poplatek) • 
k dispozici plážový bar • hotelový plavčík

Sport a zábava: stolní tenis • tenisové kurty  
(osvětlení za  poplatek) • amfiteátr • plážový 
volejbal • centrum potápění (extra platba) 

Colonna Beach hotelový komplex

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 sny o dovolené bude-
te moci snít v tomto prázdninovém resortu, jehož 
rozlehlý areál končí přímo na nádherné pláži s jem-
ným bílým pískem a tyrkysově průzračným mořem 
připomínajícím dovolenou v Karibiku. Ubytování 
nabízí v hotelových budovách umístěných na 
mírném svahu, jejichž pokoje jsou zařízeny velmi 
příjemně s využitím tradičních sardinských prvků. 
Milovníci italské kuchyně si zde přijdou určitě na 
své. Jídla z mořských plodů, rybí speciality, těstovi-
ny či pravé sardinské sladkosti uspokojí i ty největší 
gurmány. Během vaší vytoužené dovolené budete 
moci relaxovat nejen na krásné pláži, ale i u velké-
ho bazénu, který je ideálním místem pro zábavu, o 
kterou se postarají profesionální animátoři.  

vGolfo Aranci

https://tiptravel.cz/dovolena/sardinie/colonna-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog


31SARDINIE

• fotbal • boccia • nabídka vodních sportů 
na pláži (extra platba) • lukostřelba • meziná-
rodní hotelové animace a dětský miniklub 
pro děti od 4-12 let 

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

tých švédských stolů v  restauraci (voda, 
točené nealkoholické nápoje, italské bílé 
a červené víno, místní točené pivo podá-
vané během obědů a večeří) • místní neal-
koholické nápoje (voda, kola, oranžáda, 
čaj s citronem, káva s mlékem) podávané 
v  baru u  bazénu v  době od  9:00 - 24:00 
hod. a v plážovém baru (10:00-18:00 hod.) 
• místní alkoholické nápoje (místní točené 

pivo, bílé víno, červené víno, 1 druh liké-
ru, 1 druh whisky a 1 druh vodky) podáva-
né v baru u bazénu (v době od 9:00-24:00 
hod.) a  místní točené pivo podávané 
v plážovém baru (v době od 10:00 - 18:00 
hod.) • lehké snacky podávané v  hotelo-
vém režimu • slunečníky a lehátka u bazé-
nu a  na  pláži zdarma (plážové osušky 
za poplatek) • plážový volejbal • meziná-
rodní hotelové animace pro děti i depělé • 
dětský miniklub pro děti od 4-12 let 

Ceník » 251

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 22 613 Kč/8 dní • od 26 435 Kč/11 dní
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Poloha: hotelový resort se nachází přímo 
u krásné hotelové pláže u piniového lesa • cca 
5 km od městečka Marina di Sorso s nákupní-
mi možnostmi • cca 15 km od města Sassari 
s bohatými kulturními památkami • cca 47 km 
od oblíbeného a známého historického měs-
tečka 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) • balkon resp. terasa 
s posezením 

Vybavení hotelového komplexu: recepce 
• hlavní restaurace • plážový bar • hotelový 
bazén pro děti a  dospělé • pool bar • více-
účelové outdoorové hřiště (tenis, fotbal) • 
amfiteátr pro večerní show • TV místnost • 
mezinárodní hotelové animace a dětský mi-
niklub • aerobic • wifi v prostorách recepce • 
vodní gymnastika 

Stravování: formou all inclusive 

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

Club del Golfo hotelový komplex

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

Naše mínení: pokud sníte o klidném vychut-
návání si letních prázdninových dní v překrásném 
prostředí smaragdového ostrova, tak neváhejte a 
rychle přijměte naši letošní horkou nabídku. Celý 
hotelový areál s příjemnou rodinnou atmosférou 
v blízkosti borovicového lesa končí přímo na krás-
né písečné pláži s pozvolným vstupem do moře. 
Během vaší vytoužené dovolené budete moci 
relaxovat nejen na pláži, ale i u hotelového bazé-
nu, který je ideálním místem pro zábavu, o kte-
rou se postarají profesionální hoteloví animátoři. 
Mimořádně chutná italská kuchyně s důrazem na 
místní speciality patří k přednostem, které posou-
vají tento prázdninový ráj na žebříčku oblíbenosti 
stále výš a výš. Hotelový komplex Club del Golfo 
vás přesvědčí svými vynikajícími službami, kvalit-
ním ubytováním a zaručeně chutnou stravou o 
správném výběru letní dovolené.  

vMarina di Sorso

https://tiptravel.cz/dovolena/sardinie/club-del-golfo/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Sport a  zábava: bohaté zábavní a  spor-
tovní vybavení pro děti i dospělé • hotelový 
bazén pro děti i dospělé • víceúčelové hřiště 
vhodné pro tenis a fotbal • amfiteátr • mezi-
národní hotelové animace a  dětský minik-
lub pro děti od  4-12 let • aerobik • 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 » 251

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 22 613 Kč/8 dní • od 26 435 Kč/11 dní
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Campofelice 

di Roccella

Palermo

Taormina

Syrakúzy

Ispica

Marina di Portorosa
Cefalú

Pollina

Catania

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 ob-
dobí. Tento kouzelný ostrov omývají tři 
moře: Středozemní na  jihozápadě, Tyr-
hénské 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 Tri-
nacria. 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 všudy-
přítomných citrusových a pomerančov-
níkových hájů se prolínají s neuvěřitel-
ně tyrkysovou barvou moře. Na tuto 

magickou zemi dohlíží z úctyhodné výš-
ky 3350 m sopečný gigant - Etna, jediný 
aktivní vulkán Evropy. Mnozí považují 
Sicílii za  zemi plnou kontrastů. Je totiž 
vzrušující a poutavá, starobylá i moderní 
zároveň.

Kouzelná země, kde Archimedes vyučoval 
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 kulturního dědictví organizace 
UNESCO. Říká se, že Sicílie je Evropa, Asie 

i Afrika promísená do jedné nádherné země, 
jejíž přitažlivosti jen málokdo odolá.

 Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 26° 28° 32° 34° 30° 28°
Moře 24° 26° 27° 28° 27° 25°

Rozloha 25 426 km2 Populace 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 přísta-
vem, 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 prá-
delny s kamennými nádržemi, z nichž vyvěrají sil-

né prameny. Ještě nedávno zde místní ženy prá-
vali prádlo. V  Cefalú můžete vystoupat pěšky až 
na  mohutnou horu La Rocca, navštívit muzeum 
Mandralisca, nakoupit suvenýry nebo si posedět 
v  některé z  četných restaurací a  ochutnat vyni-
kající 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 muzeum. 
Jelikož se zde střetávaly mnohé kultury, je plné 
různých architektonických skvostů. Úzkým ulič-
kám, 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. 

Pozzalo
V jížní části Sicílie, v provincii Ragusa, se nachází 
městečko Pozzallo, které se pyšní nějvětším poč-
tem pláží na ostrově, oceněných Modrou vlajkou 
za kvalitu a čistotu. Díky významnému přístavu 
spojuje i dnes Sicílii s Maltou. Starobylá pevnost 
Torre Cabrera se vypíná nad mořem a svým náv-
štěvníkům nabízí neopakovatelný výhled na širo-

ké okolí. Bohatá historie skrytá v zachovalých bu-
dovách a úzkých uličkách ve spojení s nevšední 
krásou okolí okouzlí každého návštěvníka.

Ispica
Na skok od provinčního města Ragusa leží jedno 
z nejkrásnějších městeček jížního pobřeží Sicílie, 
slavná Ispica, která se pyšní nádhernými paláci a 
barokními kostely. Mezi nejnavštěvovanější patří 
Santa Maria Maggiore, kostel sv. Bartoloměje a 
palác Bruna z Belmonte, který přijíždí obdivovat 
tisíce turistů z celého světa. Milovníci historie a 
kultury si zde určitě přijdou na své.

Marina di Portorosa
Malebný jachetní přístav v  zálivu Patti ležící 
přímo naproti Liparským ostrovům a  v  těsné 
blízkosti krásné písečné pláže patří mezi vyhle-
dávané prázdninové cíle italské smetánky. Ne-
daleké městečko Furnari (14. stol.) založil baron 
Filippo Furnari, který zde později postavil i  hrad. 
Až do  dnešního dne si toto půvabné sicilské 
městečko zachovalo svou jedinečnou tvář. Ve-
černí procházky, či posezení v některé z originál-
ních taveren ve  vás zanechá ty neopakovatelné 
romantické chvíle strávené na Sicílii.

Sépiové rizoto
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Poloha: v  klidné části malého městečka 
Campofelice di Roccella (5 km) • areál hotelo-
vého komplexu končí přímo u zlatavé písči-
to-oblázkové pláže • cca 15 km od městečka 
Cefalú s  množstvím historických památek, 
obchůdků, barů a restaurací (dostupné míst-
ními autobusy) • cca 45 km od hlavního měs-
ta Palerma • aquapark v  Cefalú (cca 10 km, 
za poplatek) • 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: roz-
lehlý hotelový areál situovaný v subtropické 
hotelové zahradě • elegantní vstupní hala 
s recepcí • vnitřní bazén s jacuzzi (za popla-
tek) • venkovní a  vnitřní restaurace • pizze-
rie a  venkovní gril s  posezením v  hotelové 
zahradě • piano bar • plážový bar • vnější 
bazény • dětský bazén s animacemi • sluneč-
níky a  lehátka u  bazénu i  na  pláži zdarma 
(plážové osušky za  vratný depozit, výměna 
za poplatek) • obchod se suvenýry • wifi při-
pojení v hotelové hale (za poplatek) • disko-
téka • dětské hřiště • fotbal • 3 tenisové kurty 
(osvětlení za poplatek) • amfiteátr • volejbal • 
stolní tenis • posilovna • lukostřelba • šipky • 

Fiesta  
Athénee Palace hot. komplex

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

Naše mínění: v rozlehlé zahradě plné voňavých 
jasmínů exotických palem a subtropických stro-
mů se nachází mimořádně žádané hotelové 
komplexy Athénee Palace a Garden Beach, kte-
ré jsou zařazeny do prestižní hotelové sítě „Fies-
ta Sicilia Resort“ a tvoří jeden hotelový komplex 
královských rozměrů. Hotelová část Athénee 
Palace nabízí kvalitní ubytování v dvoupatrové 
hotelové budově s vlastní restaurací a nabíd-
kou chutné mediteránské kuchyně. Exotická 
zahrada plná bazénů nabízí možnost relaxu a 
zábavy ve společnosti hotelových i česky, resp. 
slovensky mluvících animátorů. Ochotný a milý 
personál, pestrá mezinárodní kuchyně, množ-
ství zábavy v hotelu i na pláži, dělají z tohoto 
hotelového resortu to pravé prázdninové místo.

vCampofelice di Roccella

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.cz/dovolena/sicilie/fiesta-athenee-palace/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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boccia • aerobic • minigolf • wellness (sauna, 
masáže za poplatek) • půjčovna aut

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou bohatých švédských stolů bez ná-
pojů • možnost doplatit si ultra all inclusi-
ve (bližší popis ultra all inclusive naleznete 
na str. 39)

Pláže: pěkná hotelová písečno-oblázková 
pláž • sprcha na pláži • hotelový plavčík • slu-
nečníky 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 • dět-
ské 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 » 252

tu

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 18 167 Kč/8 dní • od 23 081 Kč/11 dní
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Poloha hotelového komplexu: v  klidné 
části malého sicilského městečka Campo-
felice di Roccella (5 km) • přímo u  hotelové 
písčito-oblázkové pláže • cca 15 km od  ro-
mantického městečka Cefalú s  nákupními 
možnostmi (dostupné místními autobusy) 
• 45 km od  hlavního města Palerma • 10 km 
od aquaparku v Cefalú (za poplatek)

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 wifi připo-
jení v hotelové hale (za poplatek) 

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: pěkná udržovaná hotelová písčito-
oblázková pláž • slunečníky a lehátka zdarma 
(plážové osušky za  vratný depozit, výměna 
za poplatek)

Fiesta  
Garden Beach hot. komplex

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

Naše mínění: k absolutním „bestsellerům“ naší 
nabídky patří fantastický prázdninový komplex 
sestávající z hotelů Athenee Palace a Garden Be-
ach, které spolu s luxusními přízemními bunga-
lovy roztroušenými v exotické zahradě, tvoří ho-
telový komplex nevídaných rozměrů s názvem 
„Fiesta Sicilia Resort“, který vyúsťuje až k zlatavé 
písčito-oblázkové pláži s plážovým servisem 
zdarma. Návštěvníci resortu jistě ocení možnost 
využívat všechny doplňkové služby, které nabí-
zejí oba hotely v celém areálu. Atraktivní bazény 
situované v krásné botanické zahradě, blízkost 
pláže, restaurace s nabídkou mezinárodních i 
tradičních italských specialit, bary plné osvěžu-
jících nápojů, bohaté animace uspokojí i nároč-
nější rekreanty. 

vCampofelice di Roccella

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.cz/dovolena/sicilie/fiesta-garden-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog


39SICILIE

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  alkoholické 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 » 253

tu

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

hotelová pláž

bungalov Superior

od 20 468 Kč/8 dní • od 27 743 Kč/11 dní
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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 přistýl-
kami • klimatizace • telefon • trezor • minibar 
(doplňování extra platba) • SAT TV • vlastní 
příslušenství (sprcha, WC, fén) • balkon s po-
sezením • wifi v hotelové hale (zdarma)

Vybavení hotelového komplexu: elegant-
ní vstupní hala s recepcí • 2 restaurace • lobby 
bar • hlavní hotelový bar • plážový bar • ven-

kovní bazénový komplex s  oddělenou částí 
pro děti • terasa na slunění • butiky • fitness 
centrum (za poplatek) • wifi v hotelové hale 
zdarma • amfiteátr • volejbal • stolní tenis • lu-
kostřelba • šipky • boccia • aerobik • fotbal • 
půjčovna aut (za poplatek) • škola potápění 
(za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: krásná hotelová písečná pláž s pozvol-
ným vstupem do moře • lehátka a slunečníky 
zdarma (plážové osušky za poplatek) • plážo-
vý bar s nabídkou vybraných nápojů • hotelo-
vé animace na pláži 

Portorosa hotelový komplex

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

Naše mínění: velmi nás těší, že vám můžeme 
nabídnout fantastický prázdninový resort Por-
torosa, který jako jediný hotel na ostrově Sicí-
lie donedávna patřil renomované hotelové síti 
Hilton známé luxusem a smyslem pro detail. 
Kombinace kvalitních služeb, vynikající polohy 
naproti Liparským ostrovům a zároveň blízkost 
široké písečné pláže, tak i nadstandardní vyba-
vení hotelu, vytvářejí z hotelového komplexu 
luxusní a jedinečné místo pro strávení exklu-
zivní ostrovní dovolené i pro ty nejnáročnější z 
vás. Hotelová budova královských rozměrů vás 
přivítá společně s bazény a atraktivním jachet-
ním přístavem, který využívají i známé světové 
celebrity. Pětihvězdičkový hotelový resort svým 
stylem reprezentuje kombinaci moderní i klasic-
ké architektury, představuje harmonii elegance 
a propracovaného designu.  

vMarina di Portorosa

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.cz/dovolena/sicilie/portorosa/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Sport a  zábava: plážový volejbal • stolní 
tenis • posilovna (za poplatek) • lukostřelba • 
šipky • boccia • aerobic • fotbal • škola potápě-
ní (za poplatek) • hotelové animace • dětský 
miniklub 

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

tých švédských stolů (voda, točené nealko-
holické nápoje, bílé a červené víno, točené 
pivo podávané během obědů a večeří) • al-
koholické a nealkoholické nápoje podáva-
né v době od 9:00 - 24:00 hod. v baru u ba-
zénu (soft točené nápoje typu voda, kola, 
oranžáda, čaj, filtrovaná káva, 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 místní neal-
koholické nápoje - voda, kola, oranžáda, 
čaj, filtrovaná káva a  pivo • lehké snacky 
v hotelovém režimu • wifi v hotelové hale • 
hotelové animace a dětský miniklub • slu-
nečníky a lehátka u bazénu a na pláži

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 » 253

tyg

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

hotelová pláž

od 19 193 Kč/8 dní • od 25 868 Kč/11 dní
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Poloha: cca 12 km od romantického 
městečka Cefalú s nákupními a zábavními 
možnostmi (hotelový svoz za poplatek) • 
cca 5 min. pěšky od hotelové pláže s tmav-
ším pískem (hotelový výtah ve skále vede 
přímo na pláž) • cca 3 km od městečka Fi-
nale s nákupními možnostmi • cca 110 km 
od Palerma 

Ubytování: v roce 2017 kompletně zrekon-
struovaný hotelový komplex • moderně a 
mimořádně elegantně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s 1, resp. 2 přistýlkami umístěné v 
hotelových vilkách nebo hlavní hotelové 
budově • klimatizace • telefon • trezor • mini-
lednička • SAT TV • vlastní hygienické zařízení 

(sprcha, WC, fén) • wifi v hotelové hale (zdar-
ma) • balkon resp. terasa s posezením

Vybavení hotelového komplexu: ele-
gantní vstupní hala s recepcí a komfortním 
posezením • panoramatická terasa s pose-
zením a výhledem na záliv • hlavní hotelová 
restaurace • lobby bar • hlavní hotelový bar 
• plážový bar • vnější bazénový komplex se 
slanou vodou s oddělenou částí pro děti • 
slunění na střeše (lehátka a slunečníky zdar-
ma) • hotelový butik • amfiteátr • volejbal • 
stolní tenis • wifi připojení v hotelové hale 
(zdarma) • půjčovna aut (za poplatek) 

Stravování: formou all inclusive

Pollina Resort hotelový komplex

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

Naše mínění:  v atraktivní blízkosti jednoho z nej-
romantičtějších míst Sicílie, malebného Cefalú, byl 
vystavěný areál plný zeleně, hotelový komplex 
Pollina Resort, který vám s radostí nabízíme jako 
horkou novinku tohoto léta. Hotelová budova 
královských rozměrů vás přivítá ve společnosti 
příjemných bazénů, v prostředí vzrostlých palem 
a voňavých oleandrů. Fantastický hotelový resort 
svým stylem reprezentuje kombinaci moderní ar-
chitektury, představuje harmonii elegance a pro-
pracovaného designu. Na pláž s typicky tmavším 
pískem se pohodlně svezete luxusním výtahem 
zasazeným přímo do skály. Kompletně zrekonstru-
ovaný hotelový komplex s nadstandardně zaříze-
ným interiérem i exteriérem a kouzelným pano-
ramatickým výhledem, vytvářejí z tohoto resortu 
luxusní a jedinečné místo pro strávení exkluzivní 
ostrovní dovolené i pro ty nejnáročnější z vás.

Pollina
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Pláže: cca 5 min. pěšky od hotelové pláže po-
kryté tmavším pískem promíchané drobnými 
kamínky (výtah na pláž zabudovaný přímo ve 
skále) • slunečníky a lehátka zdarma (plážové 
osušky za poplatek) • plážový bar s nabídkou 
vybraných nápojů • mezinárodní hotelové ani-
mace pro děti i dospělé 

Sport a zábava: tenisové kurty • stolní tenis • 
plážový volejbal • lukostřelba • šipky • boccia • 
aerobic • fotbal • dětské hřiště • diskotéka • amfi-
teátr • vodní sporty na pláži (za poplatek) • hote-
lové animace pro děti i dospělé

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

švédských stolů (voda, točené nealkoholické 
nápoje, bílé a červené víno podávané během 
obědů a večeří) • alkoholické a nealkoholické 
nápoje podávané v době od 10:00 - 23:00 
hod. v baru u bazénu (soft nápoje typu voda, 
kola, oranžáda, čaj s citronem, filtrovaná káva 
s mlékem, pivo, bílé a červené víno, 1 druh 
whisky, likéru a vodky) • v plážovém baru v 
době od 10:00 - 18:00 hod. podávané místní 
nealkoholické nápoje typu voda, kola, oran-
žáda, čaj s citronem, filtrovaná káva s mlékem 
a pivo • wifi v hotelové hale • hotelové anima-
ce a dětský miniklub • slunečníky a lehátka u 
bazénu a na pláži 

Ceník » 253

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od  21 911 Kč/8 dní • od 29 477 Kč/11 dní
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Poloha: cca 7 km od přímořského městečka 
Pozzallo s přístavem • cca 9 km od městeč-
ka Ispica s nákupními možnostmi (snadno 
dostupné hotelovým autobusem) • 1,5 hod 
od letiště v Catanii • cca 50 km od slavného 
historického města Syrakusy  

Ubytování: v typicky středomořském sty-
lu zařízené 2-lůžkové pokoje s možností 
1, resp. 2 přistýlek situovány v jednopat-
rových přímořských hotelových vilkách • 
individuální klimatizace • telefon • trezor • 
minilednička • SAT TV • vlastní hygienické 
zařízení (sprcha, WC, fén) • balkon resp. te-
rasa s posezením 

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s recepcí • hotelová restaurace • pool 
bar s atraktivním sezením i přímo v bazénu 
• rozlehlý bazénový komplex s vířivkou • te-
rasa na slunění • slunečníky a lehátka u ba-
zénu a na pláži zdarma • wellness centrum 
(za poplatek) • butik • amfiteátr • plážový 
volejbal • tenis • basketbal • boccia • stolní 
tenis • dětský miniklub pro děti od 4-12 let 
• celodenní hotelové animace pro děti a 
dospělé • nabídka vodních sportů na pláži 
(za poplatek) • wifi připojení v prostorách 
recepce zdarma 

Stravování: formou all inclusive

Borgo Rio Favara hotelový komplex

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

Naše mínění: dovolte, abychom vám představili 
další naši letošní novinku na ostrově Sicílie, čtyř-
hvězdičkový hotelový komplex Borgo Rio Favara, 
který vyrostl na břehu Středozemního moře, v blíz-
kosti nádherné velké pláže pokryté jemným zlato-
žlutým pískem, s pozvolným vstupem do moře, 
kterou ocení zejména rodiny s dětmi. V těsné blíz-
kosti exotických palem a voňavých květů najdete 
nekonečnou zábavu a relax u rozlehlého bazéno-
vého komplexu. Součástí bazénu je pro zpříjem-
nění pobytu sezení ve vodě, přímo u atraktivním 
pool baru, kde vám temperamentní italský per-
sonál namíchá letní osvěžující koktejl. Vytoužený 
odpočinek v all inclusive hotelu vám poskytnou 
prostorné jednopatrové vilky zařízené v typickém 
středomořském stylu. Blízkost historických míst ja-
kými jsou Ispica, Noto či bájné Syrakusy umocní 
zážitek z vaší horké sicilské dovolené.

Ispica
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Pláže: nádherná široká a dlouhá písečná 
pláž s jemným zlatavým pískem a pozvol-
ným vstupem do moře cca 5 min. pěšky od 
hotelu (ocení zejména rodiny s dětmi) • slu-
nečníky a lehátka zdarma (plážové osušky 
za poplatek) • plážový bar (extra platba) • 
hotelový svoz na pláž zdarma

Sport a zábava: plážový volejbal • stolní te-
nis • boccia • tenis • fotbal • basketbal • celo-
denní hotelové animace • miniklub pro děti 
od 4-12 let • nabídka vodních sportů na pláži 
(za poplatek)  

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

tých švédských stolů • voda, točené neal-
koholické nápoje, místní tradiční italské 
bílé a červené víno podávané během 
obědů a večeří • italské alkoholické a neal-
koholické nápoje podávané v době od 
10:00 - 23:00 hod. v baru u bazénu (soft 
nápoje typu voda, kola, oranžáda, čaj s 
citronem, filtrovaná káva s mlékem, míst-
ní točené pivo, italské bílé a červené víno, 
1 druh whisky, 1 druh likéru, 1 druh vod-
ky) • wifi připojení v prostorách recepce • 
mezinárodní hotelové animace a dětský 
miniklub • slunečníky a lehátka u bazénu 
a na pláži • hotelový svoz na pláž

Ceník » 253

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od  19 805 Kč/8 dní • od 26 825 Kč/11 dní
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KALÁBRIE
Santa Maria di Ricadi 
Pizzo | Praia a Mare 
Nicotera Marina

ITÁLIE

Pizza má svůj původ v Kalábrii a ta nejlepší je prý „napolitana“.



47ITÁLIE — KALÁBRIE
Kalábrie je špičkou „italské boty“, nej-
jižnějším krajem italské pevniny. Je 
místem, které je obdarováno duchem. 
Ten, kdo chce tuto skutečnost poznat, 
je veden inspirací, vášněmi a  puto-
váním, které má svůj začátek v  tisíci-
letých místech, pobřežích, zátokách, 
plážích a  městečkách. Kalábrie je 
obklopena mořem ze dvou stran. Tyr-
hénské moře omývá její západní po-
břeží. Najdete zde nádherné nepře-
lidněné pláže a křišťálově průzračnou 
vodu sytě modré barvy. Tato oblast 
má nejčistší úseky moře nejen v  ob-
lasti Itálie, ale také v rámci celé Evro-
py. Právem dostala přívlastek - Karibik 
Evropy. Mezi vyhledávaná střediska 
patří městečko Tropea, jehož pláže 
s  jemným bílým pískem kontrastují 
s  impozantními skalními útesy. Per-
lou Kalábrie je známé městečko Capo 
Vaticano, kde si můžete vyznat lásku, 
projít se v  aleji opuncií a  jako bonus 
získáte podmaňující pohled na  nád-
herné tyrkysové moře. Jónské moře 
omývá jihovýchodní pobřeží Kalábrie. 

Členitá část tohoto pobřeží je zce-
la ideální pro potápění. Právě v  této 
oblasti nabízíme středisko Rossano 
Calabro. Budete uchváceni krásou pří-
rodních pláží, zaskočeni průzračností 
zdejšího moře, potěšeni pohostin-
ností místních obyvatel a  obohaceni 
nezapomenutelnými dojmy ze slunné 
Kalábrie.

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

horského pásma a na konci zálivu 
Policastro, tam se moře dotýká magické 
Kalábrie. Nejjižnější část „italské boty“ je 

plná vitality a historického dědictví, je 
to země dávných mýtů, byzantského 

náboženství a staletých olivovníků. 
Na každém rohu tu zrají šťavnaté 

fíky a pomeranče, všude je cítit vůně 
pečených ryb a z tyrkysového moře 

vystupují starobylá opevnění jako 
z prázdninových pohlednic. Buon giorno, 

Calabria!

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 22° 24° 29° 29° 26° 22°
Moře 20° 22° 24° 24° 23° 20°

Rozloha  15 079 km2 Populace  2 009 183
Hlavní město  Catanzaro Měna  euro

Capo Vaticano 
Capo Vaticano je obklopeno rozmanitou zelení, 
poskytuje romantické výhledy na Liparské ostro-
vy, z  některých míst je vidět až na  Sicílii. Capo 
Vaticano nadchne každého členitým pobřežím, 
kde se strmé skály střídají s romantickými záto-
kami. Tento pohled může vyvolat závislost po 
březích Kalábrie na celý váš život! Pláže Capa Va-
ticana 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. 
Prázdninovou atmosféru umocňuje množství zá-
bavních podniků a restaurací. Pod kostelem tyčí-
cím se na vysoké skále najdete snad nejkrásnější 
městskou pláž v celé Kalábrii. Toto místo má díky 
skalní kulise jedinečné charisma. Jedli jste už pi-
kantní zmrzlinu, cibulová povidla nebo feferon-
kovou pomazánku? Zde máte jedinečnou šanci.

Nicotera Marina 
Krásné městečko Nicotera se nachází na úpatí 
hory Poro, kde je situované pěkné malé historic-
ké 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 knihov-
nou. Pláž Nicotera Marina, to je krásná přírodní 
oblast s písečnými plážemi a křišťálově čistým 
mořem.  

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 ji- 
hozápadně 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 místa 
jsou i Liparské ostrovy.

Pizzo 
Jedno z  nejkouzelnějších městeček v  Kalábrii 
nevynechá při návštěvě žádný návštěvník. Pizzo 
je proslulé město zmrzliny a  známé Tartuffo 
pochází právě odsud. Je to jedinečné spojení 
zmrzliny a  tekuté čokolády. Tradičně se vyrábí 
ručně a způsob jeho přípravy máte možnost vi-
dět na  jedné z našich návštěv místní zmrzlinár-
ny. Kromě krásné písečné pláže nabízí i množství 
barů a  obchůdků. Romantické úzké kamenné 
uličky, impozantní hrad Murat a  jeskynní kostel 
Piedigrotta se sochami vytesanými z  kamene, 
které představují scény ze života Ježíše či Panny 
Marie, vás zcela okouzlí.

Praia a Mare
V překladu „pláž u moře“ se pyšní jedinečnou 
polohou, z jedné strany své návštěvníky láká 5 
km dlouhou pláží vulkanického původu, z druhé 
strany se nabízí pohled na mohutné hory. Mo-
derní turistické městečko odkrývá v úzkých ulič-
kách svou historii návštěvníkům, o kterém vám 
rádi povypráví i místní obyvatelé u šálku kvalitní 
kávy. Dominantou města je blízký ostrov Dino se 
slavnými jeskyněmi, které doporučejeme navští-
vit všem milovníkům podmořského světa.

Focaccia Tartuffo

Capo Vaticano

Lamezia 

Terme

Tropea

Scilla

Pizzo

Praia a Mare

S. Maria di Ricadi

Nicotera Marina
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Poloha: rozlehlý areál končí přímo u krásné a 
široké písečné pláže • 5 km od městečka Pizzo 
s nákupními a zábavními možnostmi (dopra-
va hotelovým autobusem za poplatek) • 17 km 
letiště Lamezia Terme • 35 km Tropea - perla 
Kalábrie

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností 1, 
resp. 2 přistýlek • klimatizace • SAT TV • telefon 
• trezor • minilednička • vlastní hygienické zaří-
zení (koupelna se sprchou, WC a fén) • balkon 
nebo terasa s posezením

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s recepcí • ubytování ve dvoupodlaž-
ních vilkách umístěných v hotelové zahradě • 

restaurace s možností venkovního posezení • 
bar a restaurace na pláži (za poplatek) • hote-
lový bazén s terasou na slunění (2 lehátka a 1 
slunečník na pokoj zdarma) • dětský bazén • 
pool bar • wifi připojení na recepci zdarma • 
dětské hřiště • amfiteátr • „biberonerie“ (stravo-
vací servis pro děti do 2 let (nepovinný popla-
tek na místě) • obchod se suvenýry

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: nádherná a široká písečná pláž místy 
s příměsí kamínků • plážový servis v části vy-
hrazené hotelem (2 lehátka a 1 slunečník na 
pokoj zdarma) • plážové osušky (za vratný de-
pozit, výměna za poplatek) • na pláž (cca 350 

Pizzo Calabro Resort hot. komplex

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.italyresort.it/

Naše mínění: těší nás, že vám můžeme v této 
sezóně nabídnout velmi oblíbený prázdnino-
vý komplex Pizzo Calabro Resort, který vyrostl 
přímo na březích Tyrhénského moře. Resort je 
obklopený pečlivě udržovanou zahradou plnou 
středomořské vegetace a exotických vůní. Díky 
ubytování v elegantních hotelových pokojích 
nebo v prázdninových vilkách rozprostřených v 
nádherné zahradě, kvalitním animačním progra-
mům, bohaté nabídce typických italských jídel 
nebo pohádkově široké pláže s křišťálově čis-
tým mořem, je hotelový komplex tou správnou 
volbou ke strávení kvalitní klubové dovolené, 
v srdci Kalábrie. Ten, kdo si chce zpestřit pobyt 
strávený na pláži výletem, může využít možnost 
návštěvy perly Kalábrie, romantického městeč-
ka Pizzo, kde nezapomeňte ochutnat originální 
zmrzlinu „tartuffo“.   

vPizzo

Pizzo

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.cz/dovolena/kalabrie/voi-pizzo-calabro-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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m od bazénu) se dostanete hotelovou cestič-
kou přes píniový háj (pravidelný svoz na pláž 
zdarma)

Sport a zábava: volejbal • stolný tenis • šip-
ky • hotelové animace a dětský miniklub ve 
slovenském nebo českém jazyce • amfiteátr 
• dětské hřiště • tenisové kurty • wellness (za 
poplatek) • vodní sporty na pláži (za poplatek)

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

ských stolů s nabídkou italských i meziná-
rodních jídel včetně vybraných nápojů 
(voda, nealkoholické nápoje, pivo, víno) • 
místní domácí alkoholické a nealkoholické 

nápoje podávané v době od 10:00 do 22:00 
hod. v hotelovém all inclusive baru (voda, 
nealkoholické nápoje, čaj, americká filtrova-
ná káva, pivo, bílé a červené víno, likér) • leh-
ké odpolední snacky • slunečníky a lehátka 
u bazénu a na pláži zdarma (2 lehátka a 1 
slunečník na pokoj) • animace a dětský mi-
niklub i ve slovenském nebo českém jazyce

SUN & FUN klub naši animátoři ve spoluprá-
ci s hotelovými animátory 

připravili pro vás převážně v době letních 
prázdnin denní i večerní aktivity, při kterých 
se zabaví děti i dospělí. 

Ceník » 255 Pizzo

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 18 245 Kč/8 dní 
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Poloha: krásný hotelový resort se stupňovi-
tými terasami přímo nad mořem blízko ma-
gického zálivu Capo Vaticano • vesnička Santa 
Maria di Ricadi • 15 km od perly Kalábrie, měs-
ta Tropea (v blízkosti pravidelné autobusové 
spojení) • 65 km letiště Lamezia Terme 

Ubytování: 3 typy pokojů • 2-lůžkové pokoje 
s možností přistýlky pro 1 až 2 osoby • 2-lůž-
kové pokoje s možností 1 přistýlky a dítě do 7 
let bez lůžka • rodinné pokoje pro 4 osoby (2 
propojené místnosti: ložnice se 2 lůžky a obý-
vací místnost s 1 - 2 přistýlkami a společným 
sociálním zařízením) • klimatizace • telefon 
• trezor • SAT TV • minilednička • koupelna 
(sprcha, WC a fén) • balkon resp. terasa

Vybavení hotelového komplexu: recepce 
• hotelová restaurace • 2 bazénové komplexy 
(relax bazén a  bazén s  panoramatickým 
výhledem na  moře) • slunečníky a  lehátka 
(zdarma), plážové osušky za depozit • dětský 
bazén • bar  u bazénu • bar u pláže (možnost 
obědu, večeře, za  poplatek) • wellness cen-
trum (za poplatek) • minimarket • internet na 
recepcii • hotelový vláček jezdí mezi hotelem 
a pláží během dne (zdarma) 

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: hotelový komplex končící přímo u ho-
telové pláže s pozvolným vstupem do moře 
(vstup do moře místy kamenitý, dále písečné 

Scoglio della Galea hotelový komplex

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

Naše mínění: moderní a mimořádně kvalitní 
hotelový resort čeká na své hosty v nádherném 
terasovitém areálu, vybudovaném přímo nad Tyr-
hénským mořem, v blízkosti jednoho z nejkrás-
nějších zálivů Kalábrie. Atraktivitu celého prostře-
dí dotváří bazény s velkou terasou a romantickým 
panoramatickým výhledem na záliv Capo Vatica-
no. Přes den vás horké kalábrijské slunce pozve 
k ochlazení do vln Tyrhénského moře. Odpočívat 
budete ve stínu plážových slunečníků na jedné z 
nejkrásnějších pláží celé oblasti, kam vás pohodl-
ně odveze hotelový vláček, kterým budou nadše-
ní zejména malé děti. Jídla z mořských plodů, rybí 
speciality, těstoviny, nebo typické kalábrijské slad-
kosti uspokojí chuťové pohárky i nejnáročnějších 
hostů. Stylový hotel Scoglio della Galea je vhodný 
zejména pro milovníky krásné přírody a pro věčně 
zamilované dvojice toužící po romantice. 

Capo Vaticano / S.Maria di Ricadi
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dno) • cca 10 - 250 m od  písečné hotelové 
pláže v závislosti od ubytovací jednotky • slu-
nečníky a  lehátka (zdarma) • plážové osušky 
za depozit, výměna za poplatek

Sport a zábava: stolní tenis • fitness • 2 te-
nisové kurty • lukostřelba • dětské hřiště • in-
ternet (za  poplatek) • diskotéka • amfiteátr • 
vodní gymnastika • aerobic • wellness (za po-
platek) • půjčovna vodních sportů na  pláži 
(bezmotorové sporty zdarma) • celodenní 
hotelové animace

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

ských stolů včetně vybraných nápojů 

(voda, bílé a červené víno podávané bě-
hem obědů a večeří) • tradiční italské alko-
holické 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 čer-
vené víno, místní italské alkoholické nápo-
je: italský likér, whisky, vodka, gin) • nápoje 
podávané v plážovém baru denně, v době 
od 10:00 do 19:00 hod. (voda, kola, ovocné 
džusy, čaj, káva, pivo, víno) • lehké snacky 
ve vybraných odpoledních hodinách • slu-
nečníky a lehátka u bazénu a na pláži • ho-
telové animace • hotelový plavčík

Ceník » 254

tuh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 17 855 Kč/8 dní 
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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 
přistýlky a 2. dítě do 7 let bez lůžka), resp. pros-
torné 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 • mi-
nilednička • vlastní hygienické zařízení (kou- 
pelna se sprchou, WC a fén) • balkon resp. te-
rasa s posezením

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s recepcí • restaurace • restaurace na te-
rase s grilem a pizza • bazénový komplex pro 
dospělé a děti (slunečníky a lehátka u bazénu 
zdarma) • pool bar • dětský miniklub • junior 
klub • amfiteátr • dětské hřiště • „biberonerie„ 
(kompletní stravovací servis pro infanty do 2 
let - povinný příplatek na místě) • obchůdek • 
wifi na recepci (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive 

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

Nicotera Beach hotelový komplex

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

Naše mínění: v místě, kde dochází k ideálnímu 
spojení se srdcem Středomoří, v zemi plné vita-
lity, historického dědictví a staletých olivovníků 
najdete okouzlující prázdninový resort Nicotera 
Beach obklopený množstvím exotických pome-
rančovníků a zelených pínií. Útulné ubytování 
v samostatných hotelových budovách a peč-
livě udržovaná zahrada, odkud plynulou pro-
cházkou projdete přes píniový lesík k nádherné 
zlatavé písečné pláži. Přímo z pohodlí vašich 
plážových lehátek se vám naskytne neopakova-
telný pohled na pobřeží Tyrhénského moře a v 
dálce při dobré viditelnosti možná zahlédnete 
i nedaleké Liparské ostrovy i magickou Sicílii. 
Jestli se toužíte ocitnout v prázdninovém ráji a 
rozmazlovat svoje smysly místními specialitami, 
neváhetje a přijměte pozvání do hotelového re-
sortu Nicotera Beach. 

vNicotera Marina

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.cz/dovolena/kalabrie/nicotera-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Sport a  zábava: tenisové kurty ( večerní 
osvětlení za poplatek)• fotbal • stolní tenis • 
volejbal • vodní gymnastika • aerobic • dětské 
hřiště • lukostřelba • šipky • celodenní meziná-
rodní hotelové animace • baby klub • junior klub 
• miniklub se slovenským resp. českým animáto-
rem • půjčovna bezmotorových vodních sportů 
na pláži

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

švédských stolů včetně nápojů (víno, pivo, 
voda a točené nealko nápoje během obědů 
a večeří) • večeře i v restauraci na terase: těsto-
viny, pizza, grilované ryby, mořské plody (nut-
ná rezervace předem) • místní alkoholické 

a  nealkoholické nápoje podávané od  08:00 
do  24:00 hod. (voda, nealkoholické nápoje, 
čaj, káva, pivo, víno, místní alkoholické nápo-
je) • lehké občerstvení (snacky, koláčky a pod.) 
podávané během dne ve vyhrazených hodi-
nách • slunečníky a lehátka u bazénu a na plá-
ži • celodenní hotelové animace a  miniklub 
ve slovenském resp. českém jazyce

SUN & FUN klub naši animátoři ve spolupráci 
s hotelovým týmem připra-

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

Ceník » 255

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 17 855 Kč/8 dní 
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Poloha: v těsné blízkosti hotelové pláže s 
výhledem na magický ostrov Dino • cca 10 
min pěší chůze do přímořského městečka 
Praia a Mare dostupné promenádou, s ná-
kupními a zábavními možnostmi • v blízkos-
ti největšího aquaparku Aquafans v Kalábrii 
• cca 130 km od Lamezia Terme

Ubytování: 2 typy hotelových pokojů: mo-
derně zařízené 2-lůžkové pokoje s možností 
1 přistýlky • standardní rodinné pokoje až 
pro 4 osoby s patrovou postelí • ve všech 
pokojích: klimatizace • telefon • SAT TV • tre-
zor • minilednička • vlastní hygienické zaříze-
ní (koupelna se sprchou, WC a fén) • balkon 
resp. terasa s posezením

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s recepcí • hlavní hotelová restaurace • 
a´la carte restaurace • restaurace pro děti od 
4-14 let • pool bar • plážový bar • bazén pro 
dospělé s oddělenou částí pro děti • sluneč-
ník a 2 lehátka na pokoj zdarma • celodenní 
animační program • dětský miniklub • amfi-
teátr • tenisový kurt (osvětlení za poplatek) • 
wellness centrum (za poplatek) • posilovna 
(za poplatek) • wifi na recepci (zdarma)

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: široká hotelová pláž s hrubozrnným 
pískem promíchaná drobnými kamínky, 
kterou odděluje od hotelu jen promenáda • 

Borgo di Fiuzzi hotelový komplex

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

Naše mínění: představujeme vám naši letošní no-
vinku, fantastický hotelový komplex Borgo Di Fiuz-
zi, který se nachází v srdci Kalábrie, přímo na po-
břeží Tyrhénského moře s azurovou vodou, kde při 
pohledu na hladinu s dopadajícími paprsky hor-
kého italského slunce zapomenete na stres všed-
ních dní a ponoříte se do vysněné prázdninové 
atmosféry. Jedinečná poloha prázdninového re-
sortu, přímo u oblázkové pláže, v těsném soused-
ství největšího kalabrijského ostrova Dino, s pěší 
dostupností do centra oblíbeného přímořského 
městečka Praia a Mare, vás přesvědčí o správnosti 
výběru vaší letošní all inclusive dovolené. Přijměte 
naše pozvání a nechejte se rozmazlovat chutěmi 
vynikající italské kuchyně v kombinaci s tempera-
mentní zábavou hotelových animátorů. Doporu-
čujeme pro všechny věkové kategorie.

Praia a Mare
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slunečník a 2 lehátka na pokoj zdarma ( lehátka 
od 3. řady) • nabídka vodních sportů na pláži (za 
poplatek)

Sport a zábava: tenisový kurt • aqua aerobic • 
aerobic • celodenní hotelové animace a spor-
tovní program • dětský miniklub • vodní sporty 
na pláži (za poplatek) • wellness centrum • posi-
lovna ( za poplatek)

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

švédských stolů s nabídkou mezinárodních i 
tradičních italských jídel včetně nápojů (voda, 
čepované nealkoholické nápoje, místní do-
mácí bílé a červené víno, točené pivo) • vybra-

né nápoje podávané v pool baru v době od 
9:00-23:00 hod (voda, čepované nealkoho-
lické nápoje, americká káva, místní domácí 
bílé a červené víno, čepované pivo, vodka, 
rum, gin) • lehké občerstvení podávané od 
16:00-18:00 hod. • voda a čepované nealko-
holické nápoje podávané v baru na pláži od 
10:00-18:00 hod. • slunečníky a lehátka u 
bazénu a na pláži zdarma • tenisový kurt • 
celodenní hotelové animace a sportovní 
program organizovaný zkušenými animá-
tory • dětský miniklub • wifi na recepci 

Ceník » 254

tyg

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

Borgo di Fiuzzi

od 16 793 Kč/8 dní
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Od Trieste na severu až po Pesaro 
na jihu ,,italské boty´´ se táhne pás 
přítažlivých pláží a atraktivních míst 
v  objetí Jaderského moře. Naše stře-
diska se nachází v  regionu Emilia 
Romagna a Marche. Při cestě do této 
lokality projíždíme přes Veneto, které 
ukrývá tak charismatická města jako 
Verona, Padova či Benátky. Jeho vý-
chodní část tvoří pobřeží u Jaderské-
ho moře a dlouhé kilometry krásných 
písečných pláží.

Chlubí se dlouhou a slavnou historií – 
vždyť Benátky byly mnoho století boha-
tým a samostatným státem se zvučným 
jménem po celém světě. Náš cíl cesty, 
oblast Emilia Romagna a Marche, leží ve 
střední Itálii. Je to oblast ohraničená ře-
kou Pád na severu a Apeninami na jihu. 
Kraj bohatý na kulturu a zajímavá města s 
typickou italskou atmosférou. Vzpomeň-
me Ravennu – domov oslňujících moza-
ik, kosmopolitní Bolognu či město Parma 
se slavným parmazánem. Už dlouhá de-
setiletí sem chodí rekreanti dychtiví po 
osvěžení v moři, aby zde díky mělkému 
pobřeží a množství slunečních dnů zažili 
chuť pravé letní dovolené. Doprava au-
tem dává možnost zastavit se na chvíli na 
zajímavých místech – cestou tam navštiv-
te romantické Trieste a při návratu domů  
božské Benátky!

Co potřebujete od vydařené dovolené? 
Dobrý hotel za výjimečnou cenu? 

Ideálně nedaleko písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře a 

dobrým vybavením. A pokud vás nudí 
pobyt u moře, aby byly zajímavá místa 

nablízku – zábavní parky, nákupní 
centra  a nebo velká dávka historie. 

Přidejte dobré jídlo a právě jste všechno 
našli. Jaderské pobřeží Itálie!

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX.
Vzduch 23° 26° 29° 29° 26°
Moře 19° 24° 26° 26° 22° 

Rozloha 301 336 km2 Populace 60 626 442
Hlavní město Řím Měna euro

Cesenatico
Na sever od „Mekky dovolených“ Rimini leží stře-
disko Cesenatico. Základní kámen této rybařské 
vesničky se datuje do roku 1302 a jeho pověst 
přímořského letoviska vznikala od roku 1945, 
kdy místní začali své domy a vily přebudovávat 
na ubytování pro příchozí rekreanty. Moderní 
Cesenatico má více než 20 000 ubytovacích 
lůžek, výborně vybavené pláže, množství ob-
chodů a voňavých kaváren. 

Bellaria, Igea Marina, Torre 
Pedrera, Viserbella, Riccione, 
Rimini, Viserba
Tato střediska jsou často uváděna jako jedna 
lokalita, která se během posledních let spojila 
do jednoho velkého nekonečného celku. Avšak 
přesto si každé z nich zachovává svůj jedineč-
ný charakter. Letovisko Bellaria je propojeno se 
střediskem Igea Marina a nabízejí komornější 
dovolenou. Mají malé centrum s pěší zónou, 
které se zejména v podvečerních hodinách pře-
měňuje na promenádu prázdninových návště- 
vníků. Rimini se zase pyšní extra širokými plážemi 
a bohatou kronikou - vždyť jde o oficiálně první 

prázdninové středisko v rámci celé Itálie! Už za 
antických římských dob se jednalo o jedno z nej-
důležitějších sídel tehdejší říše. Turistické Rimini 
s jeho 15 km dlouhých písečných pláží začínají 
částí Torre Pedrera na severu, plynule přecházejí 
do částí Viserbella, Viserba, San Giuliano a Mare, 
Marina Centro, Bellariva, Marebello, Rivazzura a 
končí v nejjižnější Miramare. Torre Pedrera byla 
původně malá rybářská vesnička, ale pohltilo 
ji nedaleké Rimini a stalo se z ní vyhledávané 
rušné turistické středisko. Viserbella leží severně 
od centra Rimini mezi Torre Pedrera a Viserba. 
Najdete zde turisty vyhledávanou atrakci Italia 
in Miniatura. Viserbella se pokládá za klidnější 
části Rimini, přesto zde ale najdete vše potřebné 
k prožití super dovolené. Za částí Rimini Mira-
mare pobřeží plynule navazuje na „domýšlivější“ 
středisko Riccione s jeho vyhlášenými módními 
bary a butiky. Písečné pláže uvedených letovi-
sek mají pozvolný vstup do moře, vhodný pro 
děti, se spoustou atraktivních barevných prolé-
začek a skluzavek na dovádění a mnoho dobře 
vybavených sportovních zón. Hovoříme také o 
lokalitě s největší koncentrací tématických parků 
v Evropě. Mladší ročníky odveze do barů a disko-
ték známý autobus „Blue Line“, kroužící po okolí 
Rimini až do ranních hodin. 

Pesaro
Pesaro je známé jako město kol díky velké síti 
cyklistických stezek. Nachází se v oblasti Marche. 
Toto Římany založené město vždy patřilo mezi 
nejvýznamnější v kraji. Z dob dávno minulých se 
zachovaly pozůstatky hradeb či antické paláce. 
Navzdory bohaté historii patří Pesaro mezi mo-
derní turistická střediska, kde najdete vše, co k 
pravé dovolené v tomto kousku světa patří. Dlou- 
hé písečné pláže, nekonečné promenády, rušné 
uličky či restaurace. 

Tipy na výlety
Přímo povinnou zastávkou na dovolené v této 
oblasti je třetí nejmenší evropský stát San Ma-
rino. Symbolem jeho stejnojmenného hlavního 
města jsou tři věže, z kterých se návštěvníkům 
naskytne nezapomenutelný výhled na široké 
okolí. 

Oblast Emilia Romagna má přezdívku „Údolí 
parků“, a to pro obrovské množství tematických 
a vodních parků. Vzpomeňme nejzajímavější z 
nich: Italia in Miniatura se zmenšeninami ital-
ských staveb v Rimini, zábavní park Fiabilandia v 
Rimini, nebo Acquario di Cattolica.

San Marino

Bologna

Benátky
Trieste

Rimini

Torre Pedrera

Viserbella / Viserba
Bellaria / Igea Marina

Cesenatico

Marina Centro

Riccione

Pesaro
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Poloha: v moderním a živém středisku Pesa-
ro • přímo na písečné pláži • centrum 10 min. 
chůze nebo můžete využít místní hromadnou 
dopravu, zastávka se nachází u hotelu • za ho-
telem vede dlouhá promenáda plná obchůd-
ků a kaváren • jen 40 km od nejznámějšího 
střediska na pobřeží - Riminii

Ubytování: 2-lůžkové klimatizované pokoje s 
možností 1 nebo 2 přistýlek • TV • telefon • tre-
zor • vlastní hygienické zařízení (koupelna se 
sprchovým koutem, WC) • balkon nebo terasa

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí a 
posezením • bar s TV a posezením • restaurace 
• výtah • venkovní terasa s posezením • bazén 
(lehátka a slunečníky zdarma) • wifi připojení 
ve společných prostorách (zdarma) • parko-
vání u hotelu, omezený počet míst (rezervace 
předem)

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: písečná pláž s pozvolným vstupem do 

moře • plážový servis v části vyhrazené hote-
lem (2 lehátka a 1 slunečník na pokoj zdarma)

Sport a  zábava: bazén • plážový volejbal • 
vířivka na pláži (za poplatek) • sporty na pláži 
(za poplatek)

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

vých stolů, obědy a večeře (2 druhy 2-cho-
dového menu, zelenina, ovoce nebo 
dezerty), během oběda a večeře nápoje 
(voda, nealko nápoje, místní bílé a červené 
víno, pivo) • od 10:00 do 22:00 hod v hotelo-
vém baru vybrané nápoje (voda, nealkoho-
lické nápoje, místní bílé a červené víno, 
pivo, ledový čaj, káva s mlékem, džus, 2 
místní likéry) • uvítací drink při příjezdu 
klientů • plážový servis v ceně (2 lehátka a 
1 slunečník na pokoj) 

Ceník » 249

Astoria hotel

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

Naše mínění: představte si, že večeříte na terase 
za zvuků vln narážejících na pláž, že snídáte s 
výhledem na nekonečný modrý horizont, uto-
pie? Kdepak, to je hotel Astoria. Místo pro vaši 
vysněnou dovolenou v srdci živého přímořské-
ho letoviska Pesaro. Hotel nabízí vkusně zaříze-
né pokoje, které se na dobu vašeho pobytu sta-
nou vašim přechodným domovem. O to, abyste 
se zde cítili co možná nejpříjemněji, se postará 
zdejší domácí personál. Pro nás je hotel Astoria 
jednoznačně volbou číslo 1. 

tugPesaro od 11 302 Kč/8 dní
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Poloha: středisko Torre Pedrera • 20 m od 
pláže • 10 km centrum Rimini • San Marino je 
vzdáleno přibližně 30 min. jízdy autem

Ubytování: hotel nabízí 2-lůžkové klimatizo-
vané pokoje s možností 1 nebo 2 přistýlek • 
TV • trezor • vlastní hygienické zařízení (kou-
pelna se sprchovým koutem, WC) • fén • bal-
kon nebo terasa • mini lednička (na vyžádání 
za poplatek - hrazeno na místě)

Vybavení hotelu: po příjezdu do hotelu vás 
čeká non-stop recepce s posezením • hote-
lová restaurace s výhledem na moře • hote-
lový bar • wifi (zdarma) • výtah • parkování u 
hotelu zdarma (omezený počet parkovacích 
míst) 

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: 20 m od široké písečné pláže s po-
zvolným vstupem do moře s možností růz-
ných aktivit pro dětí a dospělé

Sport a zábava: v okolí hotelu naleznete ši-
rokou nabídku různých atrakcí a příležitostí, 
jak si zpestřit svou dovolenou • Italia in Mi-
niatura cca 5 min autem • zábavní park Fia-
bilandia vzdálen pouhých 14 km • muzeum 
Federico Fellini 10 km

 all inclusive  jednoduché snídaně 
formou bufetu • ser-

vírované obědy a večeře (výběr ze 2 druhů 
2-chodového menu, zelenina, ovoce nebo 
dezert) • k obědu a k večeři vybrané místní 
alkoholické (víno a pivo) a nealkoholické 
nápoje (cola, džus, voda) • v hotelovém 
baru od 10:00 do 22:00 hod vybrané alko-
holické a nealkoholické nápoje: voda, 
cola, džus, káva, místní víno, pivo a jiné al-
koholické nápoje vybrané hotelem (napří-
klad gin, vodka a whisky) • plážový servis 
v ceně (2 lehátka a 1 slunečník na pokoj)

Ceník » 248

Paradise hotel  

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

Naše mínění: představujeme vám hotel Para-
dise, který se pyšní výjimečnou polohou na 
hlavní promenádě střediska Torre Pedrera, 
obklopený množstvím obchůdků, restaurací, 
kaváren a barů. Atmosféru Rimini si může-
te vychutnávat jak procházkami po okolních 
uličkách, jakož i výhledem na nekonečnou 
písečnou pláž plnou pestrobarevných sluneč-
níků. Zpestřete si svůj pobyt a navštivte i cen-
trum Rimini, které je vzdáleno 10 km a užijte 
si svůj den nákupy v italských buticích nebo 
ochutnáním lahodné zmrzliny. 

tuh Torre Pedreraod 8 884 Kč/8 dní
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Poloha: středisko Cesenatico • jen 120 m od 
písečné pláže • 4  km vodní park Atlantica • 
10 km město Cervia • 20 km zábavní park Mi-
rabilandia • 20 km Rimini (pravidelná dopra-
va) •  cca 30 km Ravenna 

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s  možností 1 
– 2 přistýlek • klimatizace • SAT TV • telefon • 
vlastní sociální zařízení (koupelna se sprcho-
vým koutem, WC) • fén • balkon a nebo terasa

Vybavení hotelu: recepce • TV koutek • 
restaurace • lobby bar • venkovní posezení • 
wifi připojení na recepci zdarma • animační 
místnost • parkování v  přilehlých uličkách 
zdarma resp. 100 m od hotelu parkování za 
poplatek (bez možností rezervace předem)

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: písečná pláž s  pozvolným vstupem 
do moře • plážový servis v části vyhrazené 
hotelu (2 lehátka a 1 slunečník na pokoj zdar-
ma)

Sport a  zábava: bazénový komplex s to-
bogány 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 je servírovaný) s nápoji (neal-
koholické nápoje, místní víno, pivo) • vybra-
né alkoholické a nealkoholické nápoje 
v době 10:00 – 22:00 hod v hotelovém baru 
(nealkoholické nápoje, místní víno bílé a 
červené, pivo, káva s  mlékem, 2 italské li-
kéry) • plážový servis v ceně (2 lehátka a 
1 slunečník na pokoj) • neomezený vstup 
do bazénů na pláži se skluzavkou, tobogá-
nem a nafukovacími hrady pro děti (Bagno 
Marconi, Diamanti Beach Village)

Ceník » 248

Palace hotel

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

Naše mínění: profesionalita a pohostinnost cha-
rakterizující hotel Palace ležící v  oblíbené části 
střediska Cesenatico. V ceně pobytu máte využi-
tí bazénů s  tobogány na pláži, můžete si zahrát 
volejbal, půjčit si kola zdarma a děti se zabaví ve 
skákacích hradech. Šéfkuchař hotelu Palace sta-
rostlivě dodržuje dohled nad kvalitou jídla, které 
se skládá z různých italských specialit a tradičních 
chutí s přihlédnutím na moderní trendy zdravé-
ho stravování. Jsou servírované čerstvé croissan-
ty, domácí koláče, různé speciality z ryb, čerstvé 
ovoce i typické místní speciality. 

tugCesenatico od 11 146 Kč/8 dní
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Poloha: středisko Bellaria • 50 m od moře 
• 150 m hotelová pláž • 500  m od  centra 
střediska • 16 km centrum Rimini

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s  možností 
přistýlky pro 1 - 2 osoby • klimatizace • tre-
zor • SAT TV • telefon • vlastní hygienické 
zařízení (koupelna se sprchovým koutem, 
WC) • fén • balkon nebo terasa

Vybavení hotelu: recepce • TV místnost 
• výtahy • restaurace • terasa s  poseze-
ním • bazén s  lehátky • bar • wifi (zdar-
ma) • internetový koutek (za  poplatek) • 
kuchyňka pro miminka (mikrovlnka, ohří-
vač na láhve, lednička) • 200 m parkoviště 
(zdarma)

Stravování: formou all inclusive light

Pláže: písečná pláž s pozvolným vstupem 
do moře vhodná především pro děti a 
neplavce

Sport a zábava: půjčovna kol v hotelu (zdar-
ma) • hotelové animace

all inclusive light snídaně formou bu-
fetu • obědy a  ve-

čeře formou bufetu s show cooking • bě-
hem večeře i  chutná pizza • během oběda 
a  večeře vybrané nápoje (voda, místní 
víno, nealkoholické nápoje), zmrzlina • all 
inclusive bar od 10:00 do 24:00 hod (káva, 
čaj, voda, nealkoholické nápoje) • plážo-
vý servis v ceně (2 lehátka a 1 sluneč-
ník na pokoj) 

bonus obdržíte dárkovou 
plážovou tašku a 

dvě láhve na pokoj, do kterých je možné 
čepovat si nealkoholické nápoje a vzít si 
je s sebou (například na pláž) • zapůjčení 
dvou plážových osušek na pokoj zdarma

Ceník » 249

Club Hotel Angelini hotel  

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

Naše mínění: koncept klubového hotelu, jakým 
je Club Hotel Angelini je v  oblasti Rimini abso-
lutní raritou. Způsob, jakým vede majitel tento 
hotel, se odráží na jeho výborných recenzích. Při 
příjezdu obdržíte dárkový set zahrnující plážo-
vou tašku a láhev na čepování nápojů, do které si 
pohodlně načepujete a vezmete s sebou nápoje 
zahrnuté v all inclusive konceptu. Jídlo je k dispo-
zici formou bohatých bufetových stolů a zažijete 
tu i efektivní show cooking. Během dne i ve ve-
černích hodinách se zabavíte u programu orga-
nizovaném profesionálním animačním týmem. 

tug Bellariaod 12 628 Kč/8 dní
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Viserba

Giamaica 
oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.hotelgiamaica.com

Naše mínění: další naší novinkou v nabídce rodinných 
hotelů je i tříhvězdičková Giamaica, která patří v oblasti 
Viserba/Rimini k jedním z nejžádanějších hotelů díky své 
poloze a výhodné ceně, s fantastickou pláží na dosah ruky.

Doge 
hotel

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

Naše mínění: představujeme vám letošní novinku ve stře-
disku Igea Marina. Pečlivě udržovaný hotel vám nabízí 
příjemnou dovolenou za výbornou cenu. Písečná pláž je 
vhodná pro rodiny s dětmi  a neplavce díky mělké vodě a 
pozvolnému vstupu do moře. 

Poloha: hotel se nachází ve středisku Vi-
serba di Rimini • 170 m od rozlehlé píseč-
né pláže • 4 km od centra Rimini • 20 m 
živá promenáda plná obchůdků, kaváren 
a restaurací

Ubytování: vkusně zařízené 2-lůžko-
vé pokoje s možností přistýlky pro 1-2 
osoby, které prošly nedávnou rekon-
strukcí • vlastní hygienické zařízení (ko-
upelna se sprchovým koutem, WC) • kli-
matizace • telefon • SAT TV • trezor • fén 
• balkon nebo terasa • plážový servis v 
ceně (2 lehátka a 1 slunečník na po-
koj)

Vybavení hotelu: příjemný rodinný 
hotel • u vstupu se nachází recepce s 
posezením • klimatizované společné 
prostory • restaurace • venkovní terasa s 
posezením • wifi připojení (za poplatek) • 
možnost zarezervovat si parkovací místo 
(za poplatek) hrazený na místě

Stravování: formou polopenze • snída-
ně servírované ke stolu, večeře sestáva-
jící z 3 chodového menu, ovoce nebo 
dezert • k večeři ½ l vody a ¼ l vína na 
osobu

Pláže: 170 m od písečné pláže s pozvol-
ným vstupem do moře, která je vhodná 
pro rodiny s dětmi • na pláži je možnost 
zahrát si stolní tenis • nabídka vodních 
sportů (za poplatek) • k dispzici prolé-
začky a houpačky pro děti ve vyhrazené 
části patřící hotelu

Sport a zábava: nedaleko hotelu se na-
chází Italia in Miniatura • park Federico 
Fellini • vodní park Aquafan v Riccione • 
zábavní park Fiabilandia • možnost na-
vštívit nedaleký „ministát“ San Marino 

Ceník » 247

Poloha: středisko Bellaria - Igea Marina 
• cca 70 m od pozvolné písečné pláže • 
promenáda s obchůdky • 10 km od města 
Rimini

Ubytování: účelně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností přistýlky pro 1-2 osoby 
• vlastní hygienické zařízení (koupelna se 
sprchou, WC) • klimatizace • SAT TV • fén • 
balkon nebo terasa

Vybavení hotelu: recepce • restaurace 
• bar • výtah • terasa s posezením • wifi 
připojení ve společných prostorách (zdar-
ma) • parkování (za poplatek) hrazený na 
místě

Stravování: formou all inclusive

Pláže: cca 70 m od moře • čistá píseč-
ná pláž s pozvolným vstupem do moře 
vhodná pro děti a neplavce • 2 lehátka a 
1 slunečník na vyhrazené hotelové pláži 
(zdarma)

Sport a zábava: široké možnosti zábav-
ních aktivit ve středisku a na pláži (za po-
platek) • animační program na pláži • vod-
ní sportovní aktivity, např. paragliding, 
kitesurfing (všechny aktivity za poplatek) 
• restaurace, kavárničky, noční kluby a 
diskotéky nacházející se na promenádě 
• množství tipů na výlety v okolí: vodní 
a zábavní parky, výlet do města Rimini 
nebo návštěva „ministátu“ San Marino • 

all inclusive snídaně formou 
bufetu • obědy a 

večeře výběrem ze 2 menu, zeleninový 
bufet • k obědu a k večeři ½ l vody a ¼ l 
vína na osobu • vybrané nápoje v baru 
od 11:00 do 21:00 (voda, káva, nealko-
holické nápoje, džusy , pivo a víno) •  
plážový servis v ceně (2 lehátka a 1 
slunečník na pokoj)

Ceník » 248

JAD. POBŘEŽÍ Bellaria - Igea Marina

od 7 168 Kč/8 dní

od 8 494 Kč/8 dní 
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Viserba

Rose Nuove hotel

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

Naše mínění: i tento rok vám nabízíme velmi oblíbený ho-
tel Rose Nuove. Jenž vám jej opět přinášíme se službou all 
inclusive! Je umístěn pár kroků od pláže a nedaleko centra 
Rimini, k tomu nabízí až dvě děti zdarma - ideální pro ro-
dinnou dovolenou!

Vannucci 
oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.hotelvannuccirimini.it

Naše mínění: hotel Vannucci vám nabízí ubytování v mo-
derně zařízených pokojích v  příjemných barvách. Leží 
v  části Marina Centro, v  sousedství rušných uliček s  ob-
chůdky a bary. Hotel nabízí neomezenou konzumaci ná-
pojů v hotelovém baru v určené době. 

Poloha: středisko Viserba di Rimini • 30 m 
od pláže • hotel odděluje od pláže pou- 
ze místní komunikace • 4 km centrum 
města Rimini • v  okolí mnoho obchůd-
ků, barů a restaurací • nedaleko zastávka 
pravidelné autobusové dopravy • 16 km 
San Marino

Ubytování: prosvětlené a  prostorné 
2-lůžkové pokoje s  možností přistýlky 
pro 1 - 2 osoby • klimatizace • trezor • SAT 
TV • vlastní hygienické zařízení koupelna 
s WC a sprchou • balkon nebo terasa

Vybavení hotelu: recepce • klimatizova-
ná restaurace • vnitřní bar • výtah • wifi 
připojení (zdarma) • parkování v okolí

Stravování: formou all inclusive

Pláže: pouze 30 m od  písečné pláže • 
na pláži je k dispozici herní zóna pro děti

Sport a  zábava: nepravidelné animace 
na pláži • nabídka různých vodních spor-
tů 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 jídla voda 
a ¼ l vína na osobu • malé odpolední 
občerstvení • vybrané nápoje v baru 
v  čase od 10:00 – 21:00 hod nápoje 
(voda, nealkoholické, čaj, káva, víno, 
pivo) • plážový servis v ceně (2 lehát-
ka a 1 slunečník na pokoj) 

Ceník » 248

Poloha: středisko Rimini Marina Centro • 
180 m od pláže • 2 km centrum města Ri-
mini • v blízkosti obchůdky, bary a restau-
race • 20 km ministát San Marino

Ubytování: moderní barevně zařízené 
2-lůžkové pokoje s  možností přistýlky 
pro 1-2 osoby • klimatizace • trezor • SAT 
TV • lednička na  vyžádání (za  poplatek) 
• koupelna s  WC a  sprchovým koutem • 
fén • balkon nebo terasa • plážový ser-
vis v  ceně (2 lehátka a  1 slunečník 
na pokoj) 

Vybavení hotelu: sestává ze dvou vedle 
sebe stojících budov • recepce s poseze-
ním • výtah • TV místnost • restaurace • 
venkovní terasa s posezením • wifi připo-
jení ve společných prostorách (za popla-
tek) • několik parkovacích míst (poplatek 
na místě, možná rezervace) • malý bazén 
s lehátky a slunečníky (zdarma) • fitness

Stravování: polopenze • snídaně  a ve-
čere formou bufetu • k večeři se podává 
½ l vody a ¼ l vína na osobu (nealkoho-
lický nápoj pro děti) • vybrané nápoje 
v baru v době 11.30 - 13.30 a 15.00 
- 18.00 hod (voda, nealkoholické ná-
poje, pivo, místní víno, místní alko-
holický nápoj)

Pláže: 180 m od písečné pláže • pozvolný 
vstup do moře vhodný pro děti a neplav-
ce • herní zóna pro děti 

Sport a zábava: půjčovna kol (za popla-
tek) • nabídka různých vodních sportů 
na pláži, např. jizda na nafukovacím baná-
nu, půjčovna kánojí a kajaků, kitesurfing,  
paragliding, windsurfing (všechny uvede-
né aktivity jsou za poplatek) • herní zóna 
pro děti i dospělé na pláži

Ceník » 248

JAD. POBŘEŽÍMarina Centro

od 10 756 Kč/8 dní

od  8 884 Kč/8 dní
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Viserbella

Silvia 
oficiální hodnocení : **
webstránka: www.hotelsilviarimini.com

Naša mínění: malý sympatický hotel Silvia jsme zařadili do 
letošní nabídky a věříme, že se vám zalíbí stejně jako nám. 
Nachází se v klidné lokalitě střediska Viserbella di Rimini, 
jen pár metrů od písečné pláže. V hotelu vládne příjemná 
rodinná atmosféra. 

Napoleon hotel

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

Naše mínění: dovolujeme si vám opakovaně nabídnout již 
osvědčený hotel Napoleon. Neomezený vstup do vodního 
parku přímo na pláži máte již zahrnutý v ceně! Pokud jsou 
tobogány vaší láskou a večer se rádi pobavíte ve večerních 
barech, středisko Riccione je pro vás to pravé ořechové.

Poloha: hotel leží ve středisku Viserbel-
la di Rimini • 80 m od pláže • v blízkosti 
se nachází živá promenáda s obchůdky, 
restaurace a bary • 5 km centrum města 
Rimini • 25 km ministát San Marino

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností 
přistýlky pro 1-2 osoby, vlastní hygienic-
ké zařízení sprcha, WC • klimatizace • tre-
zor • TV • balkon nebo terasa

Vybavení hotelu: recepce • restaurace • 
bar • wifi připojení ve společných prosto-
rách (zdarma) • několik parkovacích míst 
u hotelu zdarma (bez možnosti rezerva-
ce předem) • hotelové posezení • dětský 
koutek

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: 80 m od písečné pláže • pozvolný 
vstup do moře • herní zóna pro děti • 2 
lehátka a 1 slunečník na pokoj zdarma

Sport a  zábava: animační program na 
pláži • nabídka různých vodních sportů 
na pláži: šlapadla, vodní lyže, parasailing, 
kitesurfing, paragliding, windsurfing, 
vodní skútry, půjčovna kánojí a kajaků, 
jízda na nafukovacím banánu (za popla-
tek) • možnost navštívit zábavní parky v 
blízkém okolí

all inclusive snídaně formou 
bufetu • obědy a 

večeře servírované formou 2-chodo-
vého menu, ovoce nebo dezert • bě-
hem oběda a večeře ½ l vody a ¼ l 
místního vína na osobu • v době od 
11:00 do 21:00 hod vybrané nápoje v 
hotelovém baru (voda, nealkoholické 
nápoje, káva, víno, místní pivo) • plá-
žový servis v ceně (2 lehátka a 1 slu-
nečník na pokoj)

Ceník » 247

Poloha: oblíbené středisko Riccione • 80 
m od pláže • v okolí obchůdky a restaurace 
• poblíž zóny Marano s moderními bary • 
9 km centrum Rimini • 20 km ministát San 
Marino

Ubytování: účelně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností přistýlky pro 1-2 osoby 
• klimatizace v ceně • TV • koupelna se spr-
chou a WC • balkon nebo terasa • plážový 
servis v ceně (2 lehátka a 1 slunečník 
na pokoj)

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí 
• klimatizovaná restaurace • bar s poseze-
ním a TV • venkovní terasa s posezením • 
wifi ve  společných prostorách (zdarma) • 
trezor na recepci (zdarma) • parkování bez 
možnosti rezervace

Stravování: plná penze • snídaně podáva-
né formou bufetových stolů • servírované 
obědy a večeře, výběr ze 2 druhů 2-cho-

dového menu, zelenina a  ovoce, dezert • 
k obědu a večeři ½ l vody, ¼ l vína a ¼ piva 
nebo nealkoholický nápoj na osobu

Pláže: 80 m od písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře vhodným pro děti i na-
plavce • podél pláže nákupní promenáda 
s obchůdky, restauracemi, bary a rychlým 
občerstvením

Sport a  zábava: vodní sporty na  pláži, 
např. windsurfing (za poplatek) • tenisové 
kurty (za poplatek) • 10 km Acquario di Cat-
tolica (největší akvárium na Jadranu) • 6 km 
vodní park Aquafan • 6 km zábavní svět pří-
rody 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 » 247

JAD. POBŘEŽÍ Riccione

od 8 338 Kč/8 dní

od 8 338 Kč/8 dní 
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Benátky a Padova
 
Během vaší cesty autem je atrakcí číslo jedna Venezia, tedy 
Benátky. Cestou do Rimini totiž s jistotou budete objíždět 
toto krásné město. A to by byl opravdu hřích nezastavit se na 
romantickou prohlídku jeho uliček, na projížďku v gondole či 
přinejmenším se zastavit v tématických a vodních parcích v 
oblasti Rimini na pravou italskou kávu na náměstí San Marco. 

Počátek města Padova pravděpodobně nejstaršího města 
v severní Itálii sahají do 12. století před n.l. Dlouhá léta bylo 
jedním z hlavních kulturních a vzdělávacích center země. 
Kromě jedné z nejstarších univerzit světa, jedné z největších 
bazilik v Itálii a Giottových fresek se zde nachází i zajímavé 
elipsovité náměstí Prato della Valle, které je označováno za 
druhé největší v Evropě.

Tématické a vodní parky
 
Dovolenou budete trávit v oblasti, která je v rámci Evropy 
jedinečná co do množství různých zábavních parků pro děti i 
dospělé. Uvádíme vám nejlákavější z nich. Při pobytu v Rimini 
doporučujeme: 

Italia in Miniatura - ve Viserba di Rimini, zmenšeniny italských 
staveb - www.italiainminiatura.com

Mirabilandia - zábavní park v Ravenně - www.mirabilandia.it

Fiabilandia - zábavní park v Miramare di Rimini - www.fiabi-
landia.net

Acquario di Cattolica - největší ukázka jadranského vodního 
světa - www.acquariodicattolica.it

Verona
 
Verona leží asi 100 km od Benátek, 30 km od Gardského 
jezera. Toto historické město ze tří stran obtéká řeka Adige. 
Pro svoji krásu a bohatství památek je Verona vyhledávána 
turisty. V severní Itálii má jedny z nejzachovalejších památek z 
římského období. Anglický dramatik William Shakespeare do 
ní zasadil děj své slavné tragédie Romeo a Julie. Slavný balkon 
pod nímž se Romeo Julii dvořil je lákadlem pro turisty i v sou-
časné době, jelikož každý jej chce shlédnout. Bez pochyby jde 
o nejfotografovanější místo regionu. Má uchované pozoru-
hodné památky z dob antiky a středověku.

San Marino
 
Pokud uvažujete minimálně o jednom výletu během 
vašeho pobytu v blízkosti Rimini, mohl by to být určitě 
půldenní, či celodenní výlet, do tohoto jedinečného státu. 
Republika San Marino má něco přes 20 tisíc obyvatel. Tato 
nejstarší a nejmenší republika na světě se nachází pouze 
kousek od města Rimini. Ústředním bodem je vrch Monte 
Titano, ve výšce 750 m nad mořem. Z tohoto místa si 
turisté mohou vychutnat neuvěřitelný výhled na Apenini a 
krásnou zelenou přírodu. Za dobrého počasí je dobře vidět 
celé pobřeží. Během návštěvy je možné navštívit známé Tři 
věže a baziliku Basilica di San Marino. Je zasvěcena světci, 
který dal jméno tomuto státu.
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Istrie je největším poloostrovem, 
s velmi členitým pobřežím v sever-
ním Jadranu, kde návštěvníky čekají 
dobře vybudovaná turistická střediska, 
skrytá v bohaté zeleni stromů. Patří 
k nejpůvabnějším oblastem Chorvat-
ska s jedinečnou kulturou. Je známá 
nejen nádherným členitým pobřežím, 
ale i vnitrozemím se zelenými kopci, 
jezery a úrodnými nížinami. Malebné 
vnitrozemí je navštěvováno turisty 
méně, avšak hornatá krajina, 
léčivé prameny, vinné 
stezky a středověká města 
z něj dělají jednu z nejzají-
mavějších oblastí Chorvatska. 
Zříceniny římských staveb, 
staré benátské přístavy, pláže, 
lesy, vinice a rázovitá měs-
tečka dodají vaší dovolené ten 
pravý nádech. K velké popularitě 
istrijských letovisek přispívají bohaté 
rekreační aktivity, od koupání, opalo-
vání až po náročnější sportovní aktivity. 
Pláže obklopené zelenými borovicový-

mi lesy jsou skvěle připraveny a čekají 
na váš příchod. Oblast Kvarneru se svou 
turistickou, ale především lázeňskou 
tradicí, patří k nejpřednějším turistic-
kým oblastem Chorvatska. Patří sem 
nádherné ostrovy středomoří (Krk, Cres, 
Rab) a také perla Kvarnerského pobřeží 
- Crikvenická riviéra.

Když nazveme jaderské pobřeží 
turistickým 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 horami v pozadí.

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 24° 28° 32° 32° 29° 25°
Moře 20° 23° 25° 25° 23° 20

Rozloha 56.542 km2 Populace 4.500.000
Hlavní město Záhreb Měna chorvatská kuna

Pula
Známé historické město Pula je moderní metro-
pole Istrie, kterou proslavil římský amfiteátr posta-
vený v 1. století n. l. Město je protkáno množstvím 
malých i větších kamenných uliček, ve kterých si 
našly své jedinečné místo muzea a historické pa-
mátky. Naši delegáti zde mají pro vás připravenou 
pestrou nabídku fakultativních výletů, můžete se 
vydat například do národního parku Brijuni nebo 
navštívit jedno z nejkrásnějších měst světa Be-
nátky. Jen 12 km od Puly se nachází jedno z nej-
oblíbenějších letovisek na Istrii - Medulin. Medu-
linskou riviéru charakterizuje nejvíce rozmanitost 
jejích pláží. Rekreanti si zde mohou vybrat slunění 
na písečné pláži, kamenných deskách nebo obláz-
kové pláži s pozvolným vstupem do moře.

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 Jaderské-
ho 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 sezóny. Přímořské 
městečko Selce je usazené v  malebné zátoce 
s oblázkovými plážemi, obklopené bohatou stře-
domořskou 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 forem 
zábavního či sportovního vyžití a vedle příjemné 
živé hudby si vychutnat dobré jídlo a domácí víno. 
Díky překrásným plážím, bohatým možnostem 
kulturního a  společenského života se městečko 
Novi Vinodolski zařadilo mezi atraktivní letoviska 
jadranského pobřeží.

Rabac 
Rozvoj cestovního ruchu v  tomto přímořském 
městečku započal již v 19. století, kdy zde byl po-

staven první hotel. V  současnosti je Rabac znám 
zejména díky čistému moři a překrásným plážím 
s vysokým standardem služeb, za které si vyslou-
žilo město ekologické ocenění Modrá vlajka. Měs-
tečku samozřejmě dominuje typická letní prome-
náda, kde se mísí různé vůně, chutě a barvy letní 
dovolené. Restaurace s  istrijskými pochoutkami, 
kavárny a cukrárny s letními terasami, které vás bu-
dou lákat k posezení a vychutnání 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. Nachází 
se v Kvarnerském zálivu a  je největším ostrovem 
Jadranu. Jako jeden z mála chorvatských ostrovů 
je spojen s pevninou mostem. Rozmanitost reliéfu 
a příznivé klimatické podmínky přispěly k rozma-
nitosti zdejší flóry. Rostou zde stovky rostlinných 
druhů. V  centrální a  západní části ostrova převa-
žují lesy. Zejména ty borové, čehož důkazem jsou 
i  městečka Njivice a  Malinska, která jsou vskut-
ku malebnými letovisky. Navštivte město Baška 
na  ostrové Krk, jenž vás nadchne svoji krásou 
a  památkami. Charakterizují je nádherné pláže, 
výjimečně modré moře a  zátiší borovicových 
stromů. Dovolenou na chorvatské Istrii rozhodně 
nebudete zklamáni. 

Pržene ribice Polévka z „mořských plodů “

Rabac

Crikvenica - Selce

Njivice

Novi Vinodolski

Malinska

Pula
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Poloha: na mírném návrší na okraji borového 
porostu • 10 minut chůze od oblázkové pláže 
Valkane a od plážové promenády Lungomare 
• 2 km od antického amfiteátru – Areny

Ubytování: hotel se skládá ze tří bloků, A, B 
a C, navzájem propojených vstupní halou s 
recepcí a hlavní restaurací • v naší nabídce 
jsou různé typy pokojů ve všech třech blocích:  
Blok C - standardní klimatizované 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 až 2 přistýlek • francouzský 
balkon • orientace na park • pokoje ve vyš-
ším patře s výhledem na moře (za příplatek);  
Blok B - standardní klimatizované 2-lůžkové 
pokoje s orientací na park • balkon (za přípla-
tek) • pokoje ve vyšším patře s výhledem na 
moře (za příplatek); Blok A - standardní kli-

matizované 2-lůžkové pokoje s možností 1 až 
2 přistýlek a s orientací na moře • balkon (za 
příplatek) • pokoje ve vyšším patře s výhledem 
na moře (za příplatek); dva typy apartmánů: 
klimatizovaný apartmán pro 2 až 4 osoby na 
vyvýšeném přízemí • sestává ze samostatné 
ložnice a obývací místnosti s přistýlkami; kli-
matizovaný apartmán pro 2 až 6 osob ve vyš-
ším patře s výhledem na moře (za příplatek) 
• sestává z 2 samostatných ložnic a obývací 
místnosti s přistýlkami; vybavení společné 
pro všechny typy pokojů a apartmánů: wifi 
(zdarma) • trezor (zdarma) • sat TV • telefon • 
koupelna s WC a fénem

Vybavení hotelu: centrální budova s   recepcí 
a hlavní hotelovou restaurací společnou pro 

Pula 
hotel

webstránka: www.hotel-pula.hr

Naše minění: s radostí vám představujeme naši 
letošní novinku, hotel Pula. Má ideální polohu 
v blízkosti historického centra největšího měs-
ta Istrijského poloostrova a zároveň v klidném 
prostředí borového lesíku jen pár metrů od moře 
a známé plážové promenády Lungomare. Hotel 
nabízí kvalitní služby all inclusive light a více typů 
pohodlných pokojů, které poskytnou dostatek 
prostoru i početnějším rodinám. Okolí hotelu 
je ideální pro sport, romantické procházky i ro-
dinnou zábavu. Sportovně založení hosté ocení 
možnost zahrát si basketbal, tenis či golf. Jen pár 
metrů od hotelu je známý adrenalinový zábavní 
park s množstvím atrakcí. Nevynechejte ani pro-
cházku městem a návštěvu slavného amfiteátru 
z římského období. Je jen na vás, co si vyberete 
z bohaté nabídky rekreačních aktivit, které hotel 
Pula nabízí. 

Pula

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub



69CHORVATSKO

všechny tři hotelové bloky A, B a C • aperitiv 
bar s terasou • venkovní bazén se sladkou vo-
dou • lehátka a slunečníky u bazénu (zdarma) • 
sluneční terasa • hotelové parkoviště (zdarma) 
• wifi připojení zdarma v prostorách recepce

Stravování: formou all inclusive light

Pláže: okolní městské pláže jsou z hotelu 
přístupné pěšinkou přes udržovaný lesík a 
plážovou promenádou • nejbližší krásná ob-
lázková pláž s pozvolným vstupem do moře 
je jen 200 m od hotelu • jen 10 minut chůze od 
hotelu je pláž Valkane s množstvím sportov-
ních aktivit • pobřeží je lemováno dlážděnými 
upravenými plochami na slunění • lehátka a 
slunečníky na plážích (za poplatek)

Sport a  zábava: venkovní bazén • běžecký 
chodník v blízkém lesíku • hotelové fitness 
centrum • sauna • večerní živá hudba • široký 
výběr sportovních aktivit v blízkosti hotelu (za 
poplatek): tenisové kurty, fotbalové, volejbalo-
vé hřiště, vodní sporty • adrenalinový park

all inclusive light snídaně, obědy a večeře 
formou švédských stolů  

• nealko nápoje a pivo a víno v neomeze-
ném množství během obědů a večeří

SUN & FUN klub během července a srp-
na bohatý animační 

program pro děti i dospělé a miniklub pod 
vedením našich zkušených animátorů 

Ceník » 259

tuh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 10 445 Kč/8 dní • od 15 359 Kč/10 dní
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Poloha: hotelový komplex (hotely Mimosa, 
Hedera, Narcis) v úchvatném zeleném zálivu 
Maslinica obklopeném olivovníky, cypřišo-
vými a dubovými háji • hotel Mimosa  50 m 
od pláže • hotel Hedera 80 m od pláže • jen 
300 m od  samotného centra Rabacu, kte-
rý žije bohatým denním i  nočním životem,  
s  množstvím obchůdků, barů a  restaurací 
• přes letovisko jezdí prázdninový vláček • 
2 km od starobylého městečka Labin s ma-
lebnými uličkami a renesanční a barokovou 
architekturou 

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s  možnos-
tí 1, resp. 2 přistýlek •  pokoje s  balkonem 
a orientací k moři v hotelu Hedera (za přípla-
tek) • pokoje s balkonem a orientací k moři 

v  hotelu Mimosa (za  příplatek)  • klimatiza-
ce • telefon • SAT TV • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou nebo vanou a  WC) • 
fén na vlasy • trezor (zdarma) • lednička

Vybavení hotelů: centrální recepce v hote-
lu Mimosa • každý z hotelů má i vlastní recep-
ci • výtah • klimatizovaná restaurace a aperi-
tiv bar v každém hotelu • dva vnitřní bazény 
s mořskou i  sladkou vodou (během letních 
měsíců zavřeno) • dva venkovní bazény  (je-
den z nich s hydromasáží) • letní terasa s grill 
barem • lehátka u bazénu a grill baru zdarma 
• dětský bazén • tobogán na pláži (za popla-
tek) • prodejna suvenýrů • taneční terasa • 
hudební večery v hotelu Hedera a restauraci 
Conca d´Oro • wifi ve veřejných prostorách 

Hedera 
hotel

webstránka: www.maslinica-rabac.com

Mimosa hotel

webstránka: www.maslinica-rabac.com

Naše mínění: na úpatí zelených svahů, mezi oli-
vovými a  cypřišovými háji, v  překrásném zálivu 
Maslinica, na  vás čekají hotely Hedera a  Mimo-
sa s  bazénovým areálem a  vynikajícím grill ba-
rem. Na  oblázkové pláži s  pozvolným vstupem 
do  moře si zaručeně vychutnáte vytoužené   
chvíle oddechu, zatímco se vaše ratolesti zaba-
ví v  miniklubu a  poznají nové prázdninové ka-
marády. Pláž a  promenáda žijí veselým denním 
i nočním životem, a tak o zábavu nebude nouze. 
Po  chutné večeři vám určitě padne vhod pro-
cházka po promenádě, která vás přivede do cen-
tra Rabacu. Určitě nevynechejte výlet do  neda-
lekého Labinu - městské památkové rezervace.

Rabac

pokoj Hedera

pokoj Mimosa
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(zdarma) • kadeřnický salon • v blízkosti su-
permarket • parkoviště (zdarma)

Stravování: polopenze plus – snídaně a ve-
čeře formou švédských stolů • během ve-
čeře nápoj v ceně (0,2l voda, džus, pivo nebo 
víno) • v odpoledních hodinách se podává 
káva nebo čaj a  koláč • možnost doobjed-
nání služeb all inclusive (za příplatek)

Pláže: rozsáhlá oblázková pláž s pozvolným 
vstupem do  moře, přímo před hotely od-
dělena bazény • lehátka a slunečníky (za po-
platek) • lehátka u grill baru na pláži v ceně

Sport a  zábava: široký výběr vodních 
sportů - půjčovna člunů, kánoí, surfů, škola 
potápění • tenisové kurty a fitness (za popla-

tek) • wellness centrum - masáže, sauny, so-
lárium (za poplatek) • stolní tenis • minigolf • 
hřiště pro míčové hry • během letních prázd-
nin (červenec - srpen) hotelový animační 
program pro děti a dospělé

all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře formou švédských 

stolů • místní alkoholické a  nealkoholické 
nápoje podávané v all inclusive baru v ho-
telu Mimosa a v baru u pláže ve vyhraze-
ných hodinách • v odpoledních hodinách 
lehký snack, káva, čaj, koláče, zmrzlina

Ceník » 258

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

 od 8 807 Kč/8 dní • od 13 097 Kč/10 dní
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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 balkonem a posezením • vlastní příslu-
šenství (koupelna se sprchou a WC)

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

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou švédských 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  pavi-

lonů • pláž vhodná pro děti i neplavce • pří-
rodní a  betonová plata na  slunění •  lehátka 
a slunečníky (za poplatek)

Sport a  zábava: tenisové centrum •  mini-
golf •  dětské hřiště •  stolní tenis •  animační 
program • podél pobřeží poloostrova množ-
ství chodníčků vhodných na procházky • bo-
hatá 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 » 256

Kačjak pavilony

webstránka: www.jadran-crikvenica.hr

Naše mínění: tyto pavilony jsou vyhledávaným 
místem pro letní rekreaci. Právě proto jsme se 
rozhodli zařadit je do  naší nabídky. Nachází se 
v  klidném a  příjemném prostředí mediteránské 
zeleně, obklopené křišťálově čistým mořem s ro-
mantickými zátokami. Během letních prázdnin 
zde pro nejmenší nabízíme bohatý animační 
program pod vedením našich zkušených animá-
torů. Cenově výhodné pavilony Kačjak uspokojí 
především rodiny s dětmi, které vyhledávají pěk-
né pláže s  mírným vstupem do  moře a  kvalitní 
stravovací služby. 

tuhCrikvenica

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

od 4 439 Kč/8 dní • od 7 247 Kč/10 dní
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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 ob-
lázkové a oblázkovo-písečné pláže s pozvol-
ným vstupem do  moře, vhodné i  pro děti, 
vybavené lehátky a slunečníky (za poplatek)

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

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

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou švédských 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 » 257

Slaven 
pavilony

webstránka: www.jadran-crikvenica.hr 

Naše mínění: pavilony Slaven našli své místo 
v  atraktivním prostředí samotného centra Sel-
ce. Velkou výhodou je blízkost pláže s  bohatou 
nabídkou vodních sportů a  mírným vstupem 
do  moře, což jistě potěší zejména rodiny s  ma-
lými dětmi i neplavce. Selce jsou spojeny s blíz-
kou Crikvenicí oblíbenou pobřežní promenádou 
Lungo mare. Během celé letní sezóny žijí pes-
trým prázdninovým životem, ať už denním nebo 
nočním. A je to ideální místo pro ty, kteří si chtějí 
vychutnat atmosféru přímořského letoviska, ale 
i pro ty, kteří chtějí poznávat okolí.

tuh Selceod 4 985 Kč/8 dní • od 7 559 Kč/10 dní
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Poloha: nedaleko plážové promenády 
s  množstvím kaváren, obchůdků, restaura-
cí, cukráren s  otevřenými letními terasami, 
a  samotného centra známého letoviska 
Crikvenica • areál rozprostírající se na návrší, 
v zeleném borovicovém lesoparku vzdálený 
od  oblázkové pláže cca 200-600 m  v  závis-
losti od polohy pavilonu • pláž s pozvolným 
vstupem do moře, vhodná pro rodiny s dět-
mi i neplavce

Ubytování: typ pavilónového ubytování 
• 2-lůžkové účelně zařízené pokoje s možnos-
tí 1 přistýlky • vlastní příslušenství (koupelna 
se sprchou a WC) • většina pokojů vybavena 
balkonem, resp. francouzským balkonem 

Vybavení pavilonů: prostorná recepce 
v  hotelové budově •  trezor (za  poplatek) • 
wifi na  recepci •  klimatizovaná restaurace 
• aperitiv bar • vinárna • kavárna s výhledem 
na moře •  venkovní sladkovodní bazén • TV 
místnost • parkoviště v areálu (zdarma)

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

Pláže: oblázkové s pozvolným vstupem 
do moře • lehátka a slunečníky (za poplatek) 
• v centru letoviska Crikvenica se nachází are-
ál 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 • 600 m od pa-
vilonů adrenalinové centrum pro děti i  do-
spělé • pestrá nabídka fakultativních výletů 
- národní park Plitvická jezera, fish piknik 
a mnohé další

Ceník » 256

Ad Turres pavilony

webstránka: www.jadran-crikvenica.hr 

Naše mínění: cenově výhodné oblíbené pavi-
lony v  příjemném prostředí borovicového le-
soparku nedaleko životem pulsující promenády  
s množstvím krámků, kavárniček a restaurací. Již 
několik sezón jsou stabilní součástí naší nabídky. 
Lákadlem se určitě stanou i večery plné živé hud-
by, strávené na hotelové terase. A pokud zatouží-
te po rušném životě mediteránského městečka, 
máte to jen na skok do centra Crikvenice, kde si 
můžete posedět v místních kavárnách. Pavilony 
jsou určeny pro nenáročnou klientelu, hledajíci 
příjemnou atmosféru a dovolenou plnou odpo-
činku a zábavy.

tuhCrikvenica od 4 595 Kč/8 dní • od 7 247 Kč/10 dní
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n
Poloha: nedaleko centra letoviska Crikve-
nica, cca 500 m • pláž Crni Molo odděluje 
od hotelu cesta a úzký pás zeleně • známá 
pláž Gradské koupaliště jen 5 minut chůze • 
nedaleko promenády s množstvím kaváren 
a barů s terasami, obchůdky se suvenýry a 
restaurací

Ubytování: 2-lůžkové prostorné klimatizo-
vané pokoje s výhledem na park a s mož-
ností 1 až 2 přistýlek • balkon • SAT TV s plo-
chou obrazovkou • lednička • wifi (zdarma) 
• vlastní příslušenství (koupelna s vanou 
nebo sprchou a s WC, fén na vyžádání na re-
cepci) • trezor • možnost 2-lůžkových supe-
rior pokojů s orientací na moře (za příplatek)

Vybavení hotelu: klimatizovaná recepce • 
klimatizovaná restaurace • wifi ve společen-
ských prostorách (zdarma) • aperitiv bar • 
kavárna • trezor na recepci • vnější otevřený 
bazén se sluneční terasou s lehátky (zdar-
ma) • parkování u hotelu (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive light

Pláže: oblázkovo-písečná pláž Crni Molo s 
pozvolným vstupem do moře před hotelem 
• oblázkovo-písečná pláž Gradské koupaliště  
cca 400 m od hotelu (vstup za poplatek) • 
slunečníky a lehátka na pláži za poplatek

Sport a zábava: venkovní bazén se sluneč-
ní terasou a s lehátky (zdarma) • hotelové 
fitness (zdarma) • široká nabídka zábavy pro 
děti i dospělé a vodních sportů na pláži (za 
poplatek) • pestrá nabídka fakultativních 
výletů

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

ských stolů • nealkoholické nápoje,  pivo a 
víno v neomezeném množství během 
obědů a večeří

Ceník » 259

Park hotel

webstránka: www.tiptravel.cz

Naše mínění: přímo v centru jednoho z nejoblí-
benějších letovisek, Crikvenica, najdete elegant-
ní hotel Park. Hotel nabízí komfortní ubytování v 
luxusních prostorných pokojích a kvalitní gastro-
nomii v hotelové restauraci. Klidné místo na relax 
uprostřed rušného střediska najdete na terase u 
hotelového bazénu. Nedaleko hotelu jsou krás-
né oblázkovo-písečné pláže Crni Molo a Gradské 
koupaliště s výbornou vybaveností a možnostmi 
zábavy a pozvolným vstupem do moře. Hotel 
Park doporučujeme všem milovníkům živé do-
volené i rodinám s dětmi.

tuh Crikvenicaod 12 395 Kč/8 dní • od 16 841 Kč/10 dní
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Poloha: na začátku letoviska Crikvenica 
nedaleko centra a plážové promenády s 
množstvím kaváren, obchůdků, restaurací 
• depandance v mírném návrší, v zeleném 
borovicovém lesoparku • cca 200 m od ob-
lázkové pláže s pozvolným vstupem do moře

Ubytování: v naší nabídce pokoje v depan-
dance Clotilde: 2-lůžkové moderně a útulně 
zařízené klimatizované pokoje s možnos-
tí 1 přistýlky • pokoje jsou orientované na 
mořskou stranu • balkon • wifi v pokojích 
(zdarma) • SAT LCD TV • vlastní koupelna se 
sprchou a WC 

Vybavení depandance: recepce v prosto-
rách jedné z budov • hlavní klimatizovaná 
restaurace v areálu směrem k pláži • parko-
vání v areálu (zdarma)

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

Pláže: krásná oblázková pláž s pozvolným 
vstupem do moře přímo pod depandan-
ce ve vzdálenosti jen cca 200 m • lehátka a 
slunečníky (za poplatek) • v centru letoviska 
Crikvenica se nachází areál Gradsko Kupalište 
s písečnou pláží (vstup za poplatek) a množ-
stvím sportovních aktivit a služeb v rámci 
areálu a další méně rušné městské pláže

Sport a zábava: široký výběr sportů na pláži 
a v letovisku (za poplatek): blízké sportovní 
centrum s tenisovými kurty • široký výběr 
vodních sportů na pláži - šlapadla, skútry, 
jízda na banánu, kole • dětská hřiště • 600 m 
od depandance adrenalinové centrum pro 
děti i dospělé • pestrá nabídka fakultativních 
výletů - národní park Plitvická jezera, fish pik-
nik a mnohé další

Ceník » 257

Omorika depandance

webstránka: www.tiptravel.cz

Naše mínění: jako novinku letní sezóny 2018 vám 
představujeme depandance Omorika v rušném 
letovisku Crikvenica, které se už léta u vás těší ros-
toucí oblibě. Depandance jsou umístěny na mír-
ném návrší ve stínu borovicového lesíku nedale-
ko plážové promenády a pláže oceněné Modrou 
vlajkou. Nabízí příjemné ubytování v moderně 
zařízených pokojích. Nabídku ubytování jsme 
doplnili oblíbenými službami polopenze v hlavní 
restauraci s pestrou nabídkou jídel místní i me-
zinárodní kuchyně. Zažijte i vy prázdninový ruch 
Crikvenické riviéry u jedné z nejkrásnějších pláží 
Kvarneru.

tuhCrikvenice od 6 233 Kč/8 dní • od 10 601 Kč/10 dní
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Poloha: hotel je situován v  centru oblíbe-
ného letoviska se stejnojmenným názvem 
· v  blízkosti obchodů, restaurací, 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); vybave-
ní společné pro všechny 3 typy pokojů: kli-
matizace • vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou, WC) •  fén na vlasy • 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 cen-
trum · wifi na recepci (zdarma) · trezor (za po-
platek ) · výtah · půjčovna aut · obchod se 
suvenýry · parkoviště - omezený počet míst 
(zdarma) · hotel je plně klimatizovaný

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou švédských stolů • nealko nápoj k ve-
čeři (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 » 257

Selce hotel

webstránka: www.hotel-selce.com

Naše mínění: po  další úspěšné sezóně hotelu 
Selce v naší nabídce,  jsme potěšeni vám ho opět 
nabídnout. V centru mimořádně oblíbeného le-
toviska Selce si budete moci dopřát ideální uby-
tování a atraktivní polohu nedaleko pláže. Pestrá 
nabídka sportovních aktivit nenechá nikoho 
unuděným. Děti budou nadšené z dětských hřišť, 
velkého tobogánu a trampolín. Vstup do moře je 
pozvolný a má písečné dno, což zcela jistě ocení 
rodiny s malými dětmi a neplavci. Pobyt v hotelu 
Selce vás přenese daleko od shonu všedních dnů 
a  poskytne vám ideální prostor na  odpočinek i 
zábavu. 

tug Selceod 6 233 Kč/8 dní • od 10 835 Kč/10 dní
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Poloha: na  překrásném ostrově Krk v  měs-
tečku Njivice • hotel přímo u moře na prome-
nádě • jen 200 m od centra městečka Njivice 
s obchůdky, kavárnami, bary a restauracemi 
s  letními terasami • ostrov Krk jako jeden 
z mála ostrovů v Chorvatsku je spojen s pev-
ninou mostem

Ubytování: 2-lůžkové klimatizované pokoje 
s možností jedné přistýlky • vlastní příslušen-
ství (koupelna se sprchou a WC, fén na vlasy) 
• SAT TV • telefon • wifi připojení • minibar 
(za poplatek) • možnost pokojů s balkonem 
(za  příplatek) • možnost pokojů s  orientací 
směrem k moři (za příplatek)

Vybavení hotelu: prostorná recepce • trezor 
- na recepci (za poplatek) • lobby bar s tera-
sou • wifi připojení v společenských prosto-
rách hotelu • dvě klimatizované restaurace • 
lounge bar Jadran se stylovou terasou přímo 
u moře • pizzeria Bukaleta • lounge bar Pla-
va terasa s  nezapomenutelným 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 celoden-
ní hotelový animační program • živá hudba 
a večerní program • přímo u hotelu se nachá-
zí nově vytvořený park s  dětským hřištěm, 
pekárna a kavárna • zajímavá nabídka fakul-
tativních výletů

Ceník » 257

Jadran hotel

webstránka: www.njiviceresort.com

Naše mínění: jsme rádi, že vám také letos mů-
žeme nabídnout hotel Jadran na  ostrově Krk. 
Okamžitě si vás získá svojí téměř rodinnou atmo-
sférou, jedinečnou krásou pobřeží a  pohledem 
na azurové vody Kvarnerského zálivu. Každý náv-
štěvník ostrova si tady může splnit své prázdni-
nové představy - posezení u  živé hudby, západ 
slunce při dobrém vínu, romantické procházky 
nebo objevování přírodních krás a historie ostro-
va. Na pláži přímo před hotelem si v lounge baru 
můžete rezervovat jedno ze stylových a pohodl-
ných lehátek s baldachýny a s oblíbenou knihou 
v ruce relaxovat při šumu mořských vln.

tuhKrk, Njivice od 8 027 Kč/8 dní • od 12 707 Kč/10 dní
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Poloha: na severozápadě ostrova Krk • 15 km 
od  hlavního města ostrova Krk • v  blízkosti 
promenády zvané i  Rajská cesta, 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 jedné přistýlky • 
2-lůžkové superior pokoje s možností 1 přis-
týlky (prostorově větší) s balkonem (za přípla-
tek) • rodinné pokoje až pro 2 dospělé a  2 
děti do 18 r. - pokoj s obývací místností a 2 
koupelnami • ve všech typech pokojů - vlast-
ní příslušenství (koupelna se sprchou, WC, 
fén) • SAT TV • trezor • minibar (za poplatek) 
 • klimatizace 

Vybavení hotelu: recepce se vstupní halou 
• restaurace • wifi v lobby (zdarma) • interne-
tový koutek • přírodní bazén - kousek moře 
ohraničeného betonovými platy vhodný 
i pro děti a neplavce • aperitiv bar • taneční 
terasa s výhledem na moře • tématické veče-

ry • TV místnost • salón krásy • vířivka • sauna • 
solárium • obchůdek se suvenýry • prostorná 
a  udržovaná zahrada s  možností posezení • 
parkování u hotelu (za poplatek)

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

Pláže: oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře, hned u hotelu, nebo betonová pla-
ta na slunění • lehátka a slunečníky (za popla-
tek)

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

Ceník » 259

Malin hotel

webstránka: www.hotelmalin.com

Naše mínění: nádherně průzračné moře, úchvat-
ná příroda, kde borovice hrají prim... Hotel Malin 
vás opět přivítá svou rodinnou atmosférou a kva-
litními 4 * službami. Na pláž to budete mít jen mi-
nutku chůze přes lesopark. Večer se o vaši zába-
vu 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 městečka se stejnojmenným názvem 
jako hotel to je jen 5 minut procházky. Výlety 
po okolí také nejsou k zahození, například do nej-
bližších Njivic se dostanete po 7 km dlouhé pro-
menádě podél moře. 

tug Krk, Malinskaod 10 445 Kč/8 dní • od 15 125 Kč/10 dní
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Poloha: hotelový resort Novi Resort & Spa 
přímo u dlouhé pláže s pozvolným vstupem 
do  moře • na  okraji malebného městečka 
Novi Vinodolski • cca 3 km od centra letoviska 

Ubytování: v  hotelu The View 5*: Junior 
suity – moderní klimatizované 2-lůžkové 
pokoje 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 (za poplatek) • telefon • 
koupelna s vanou a sprchovým koutem a WC 
• fén na  vlasy • k  dispozici na  pokoji župan 
a  pantofle • vyhřívaná podlaha • ubytování 
pro 2-5 osob v  apartmánech typu de luxe 
a premium 4*: 1-2 ložnice • prostorná obývací 
místnost s plně vybavenou kuchyní • klima-
tizace • SAT TV • telefon • trezor • internet • 

koupelna s vanou, resp. sprchou a WC • fén 
na vlasy • balkon nebo terasa

Vybavení resortu: hlavní hotelová bu-
dova The View se vstupní halou a  recepcí 
• wifi připojení ve  společenských prosto-
rách • ENJOY - hlavní restaurace pro hosty 
ubytované v  hotelové budově • GOLDEN 
a SEA BREEZE - hlavní restaurace pro hosty 
ubytované v  apartmánech • lobby a  loun-
ge SKY bar s  bazénem na  panoramatické 
terase • stylový lounge bar a bazén SPLASH 
s lehátky a baldachýny • noční luxusní loun-
ge bar EIGHT s  letní terasou a  výhledem 
na  moře • bazénový komplex SEA BREEZE 
s  pool a  snack barem • Kids Town – dětské 
letní městečko na  ploše 4000 m² - pro děti 
do 12 let, s bazény, hřišti, dřevěnými domky, 

Novi Resort & Spa hotel a apartmány

webstránka: www.novi.hr

Naše mínění: s  potěšením vám opět přinášíme 
hotel a apartmány komplexu Novi Resort & Spa. 
Tento výjimečný resort v  malebném letovisku 
Novi Vinodolski je možné klidně nazvat prázd-
ninovým městečkem. Ohromí vás spa centrum 
s  překrásným výhledem na  moře. Pro rodiny 
s dětmi jsme připravili apartmánový typ ubyto-
vání, který doplňuje dětské městečko Sea Pony 
s  restaurací v  blízkosti dětských hřišť a  bazénu 
Po večeři pozornost vašich ratolestí upoutá bo-
hatý animační program a  minidiskotéka. Pokoj 
a relax najdete ve stínu baldachýnu nebo na hor-
kém slunci v  pool baru s  chlazeným nápojem 
a výhledem na velkolepý Jadran. Tento prázdni-
nový resort splní všechny vaše dovolenkové sny 
a představy. Tak přijměte naše pozvání a užijte si 
dovolenou s dotykem luxusu.

Novi Vinodolski

apartmán de luxe
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vnitřními i  venkovními prostory na  hra-
ní a  zábavu, rodinná restaurace a  cafe bar  
Novi SPA centrum – (dětem do 16 let je 
vstup k vnitřním bazénem povolen jen za 
nepříznivého počasí) - vnitřní a venkovní ba-
zény 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  nabíd-
kou zdravých jídel • fitness centrum s boha-
tou nabídkou • za  poplatek různé thalasso 
a  hydroterapie, thajské masáže, kosmetické 
služby • hlídané parkoviště (za  poplatek) • 
kongresové 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, hos-
té ubytováni v apartmánech se stravují v 4* 
restauraci GOLDEN a SEA BREEZE (v režimu 
hotelu)

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

Sport a zábava: fitness a SPA centrum s bo-
hatou nabídkou služeb • dětské městečko 
Kids Town s hotelovým celodenním animač-
ním programem 

Ceník » 258, 260

tuh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

junior suite

od 9 353 Kč/8 dní • od 14 423 Kč/10 dní
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K nepochybně nejkrásnějším 
místům patří národní park Krka ležící 
severovýchodně od historického 
města Šibenik. Povodí řeky Krka zde 
v krasovém podloží vytvořilo neopa-
kovatelné přírodní divadlo v podobě 
vodopádů, kaskád a jezer. Na úseku 
dlouhém 50 km je až osm velkých 
vodopádů. Mezi těmi nejkrásnějšími, 
Rošovským vodopádem a Skradin-
ského bukem, stojí na ostrůvku Viso-
vac františkánský klášter se vzácnou 
knihovnou. Další chloubou Dalmácie 
je labyrint Kornatského souostroví, 
který tvoří skupina přibližně 140 
ostrovů a ostrůvků. Kromě přírodních 
krás překypuje tento region i vý-
znamnými kulturními, architektonic-
kými a historickými památkami, které 
zde najdete téměř na každém kroku. 

Charismatický a malebný Zadar, živo-
tem pulzující Vodice, tak trochu zá-
hadný a ospalý Šibenik, každé z míst 
na dalmatském pobřeží si vás získá 
něčím jiným. Pokud jste si zamilovali 
klid a krásnou přírodu, která domi-
nuje dalmáckým ostrovům, vřele 
vám doporučujeme navštívit Murter, 
Hvar, Korčulu či poloostrov Pelješac. 
Najdete zde ideální podmínky pro 
cyklistiku, potápění, windsurfing či 
tenis. Ojedinělá 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 Dalmatském pobřeží, zdobeném 

malebnými zátokami a souostrovími,  
se jako klenoty vyjímají architektonické 

skvosty v podobě 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 průzračným 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. Sta-
ré město si dodnes zachovává původní historický 
vzhled. Městečko Petrčane se nachází 12km na se-
ver od Zadaru. Ocení ho zejména milovníci přírody, 
letních sportů a cykloturistiky.

Kukljica - Ugljan
Malé město Kukljica se nachází na pobřeží ostrova 
Ugljan. Díky oblázkovým a písečným plážím 
obklopenými borovými lesy se postupně stává 
oblíbeným turistickým střediskem.

Biograd na Moru
Biograd na Moru leží na malém poloostrově asi 
25km jižně od Zadaru. Z promenády se nabízí ne-
zapomenutelný pohled na Pašmanský kanál a jeho 
ostrůvky. Dávné korunovační město chorvatských 
králů je dnes malebným letoviskem a celosvětově 
známým centrem jachtingu. 

Vodice a Murter
Vodice - město mladých - jsou vyhledávaným le-
toviskem 13km severně od Šibeniku. Dominantou 

města je přístavní promenáda s krásnými plážemi 
a neopakovatelná atmosféra, kterou dotváří pestrý 
kulturní program - Vodické léto. Ostrov Murter je 
jedním ze 190 ostrovů riviéry Šibenik. S pevninou 
ho spojuje most u vesnice Tisno. Pobřeží ostrova 
lemují písečné pláže v malých zátokách. Chloubou 
ostrova je pláž Slanica nedaleko městečka Murter.

Primošten 
Toto malebné město najdete 28km jižně od Šibe-
niku na dvou menších poloostrovech. Na jednom 
se rozkládá historické město Primošten, na soused-
ním zalesněném poloostrově zvaném Raduča naj-
dete hotel Zora a krásné pláže. Oblast Primoštenu 
je známá produkcí lahodného vína Babić.

Trogir - Seget Donji
Maličké, ale výjimečné město Trogir se rozkládá 
částečně na pevnině a částečně na přilehlých 
ostrovech jen 30km severně od Splitu. Necelé 4km 
západně od centra Trogiru leží středisko Seget 
Donji a areál hotelu Medena s krásnou pláží. 

Omiš - Ruskamen
Letovisko Omiš s krásnou písečnou pláží a nedale-
kou turistickou vesničkou Ruskamen najdete pod 

majestátním pohořím Biokovo mezi Makarskou a 
Splitem. Pohoří zde protíná kaňon řeky Cetina a 
vytváří tak neopakovatelné přírodní scenérie.

Baško Polje
Působivá scenérie střediska Baško Polje si už léta 
podmaňuje srdce svých návštěvníků díky kon-
trastu velkolepého pohoří Biokovo a bělostných 
oblázkových pláží ve stínu pinií.

Hvar - Jelsa
Ostrov Hvar, to je harmonie krásné přírody 
a  průzračného moře, ideální místo pro milovní-
ky klidu a sportu. Přístavní městečko Jelsa s ele-
gantními průčelími na vás zapůsobí nostalgií své  
výjimečné krásy. 

Korčula
Ostrov Korčula je oblíbený zejména díky krásné 
přírodě a čistému moři. Dominuje mu hradbami 
opevněné středověké město Korčula s bohatou 
historií, která je dokonale zaznamenaná v archi-
tektuře jeho úzkých uliček. Ty přímo vybízejí k ro-
mantickým procházkám a postupně vás přivedou 
k renesančnímu náměstí.

Dalmátský pršut

Petrčane

Biograd na Moru

Kukljica - Ugljan

ZAGREB

Primošten

Trogir
Omiš/Omiš Ruskamen

Baško PoljeVodice

Jelsa

Korčula

Zadar

Murter
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Poloha: hotel se nachází cca 800 m od ma-
lebného historického centra Zadaru • od plá-
že hotel dělí jen promenáda a upravený pás 
zeleně • cca 20 minut od slavného Mořského 
organu na nábřeží nedaleko přístavu

Ubytování: hotel nabízí 2 typy pokojů: stan-
dardní - elegantně zařízené klimatizované 
dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky; 
superior (za příplatek) - luxusní a moderní 
prostorné pokoje s možností 1 přistýlky • 
pokoje s orientací na moře (za příplatek) • vy-
bavení obou typů pokojů: balkón • 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 bazén 
• lehátka a  slunečníky u  bazénu (zdarma) • 
wifi ve  společenských prostorách (zdarma) 

• kadeřnický salón • hotelové parkoviště (za 
poplatek) • kongresový a banketový sál • půj-
čovna aut

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou švédských stolů bez nápojů, obědy 
formou švédských stolů (za příplatek) 

Pláže: oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře přímo pod hotelem • vysoké pinie, 
které ji kopírují tvoří přirozenou ochranu 
před sluncem • lehátka a slunečníky na pláži 
(za poplatek) • sprchy a toalety na pláži

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

Ceník » 264

Kolovare 
hotel

webstránka: www.hotel-kolovare.com 

Naše mínění: jen pár minut od malebného cen-
tra Zadaru a  přímo u  krásné oblázkové pláže 
najdete hotel Kolovare. Po první úspěšné sezóně 
jsme ho pro obrovský zájem opět zařadili do naší 
nabídky. Atraktivní poloha, elegantní pokoje, ši-
roká nabídka výborných jídel dalmatské a mezi-
národní kuchyně v hotelové restauraci a útulná 
vinárna s  výběrem nejkvalitnějších světových 
vín na vinné kartě, to jsou hlavní atributy hotelu 
Kolovare. Pláž přímo před hotelem kopíruje pás 
udržované zeleně a vysokých stromů. Atraktivní 
poloha a  kvalitní hotelové služby udělají z  vaší 
dovolené nezapomenutelný zážitek. 

tug Zadar

superior pokoj

od 10 445 Kč/8 dní • od 16 685 Kč/10 dní
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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 zaříze-
né 2-lůžkové pokoje s  možností 1  přistýlky 
• individuálně ovladatelná klimatizace • SAT 
TV • wifi na pokojích (zdarma) • trezor (za po-
platek) • telefon • koupelna (sprcha nebo 
vana, WC, fén) • možnost pokojů s balkonem 
a orientací k moři (za příplatek) 

Vybavení hotelu: stylová vstupní hala s re-
cepcí • směnárna • klimatizovaná hotelová 
restaurace • 2  výtahy • wellness s  různými 
druhy masáží v hotelu Ilirija • venkovní vyhří-
vaný bazén se sladkou vodou a jacuzzi u ho-
telu Adriatic (část bazénu vyhrazená pro děti) 
• nový vnitřní bazén s otevíratelnou skleně-
nou střechou • kurz plavání pro děti • lehátka 
u  bazénů (zdarma) •  internetové připojení 

na recepci a v Lavender baru (zdarma) • par-
koviště (za  poplatek) • stolní tenis • plážový 
volejbal • dětské minihřiště 

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

Pláže: oblázková hotelová pláž • oblázko-
vo-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 » 263

Kornati hotel

webstránka: www.ilirijabiograd.com 

Naše mínění: nechte se hýčkat profesionálními 
službami společnosti Ilirija. Ze skupiny tří budov, 
které tvoří tento komplex, vám nabízíme hotel 
Kornati a  hotel Adriatic. Kornati svým prvotříd-
ním designem, komfortními pokoji, výbornou 
stravou a  krásným prostředím splňuje všechny 
atributy dokonalé dovolené. Přímo z  hotelu je 
nezapomenutelný výhled na  jižní ostrovy Ná-
rodního parku Kornati. Jeho poloha dovoluje 
vychutnat si dotek přírody i  romantické večerní 
procházky. Wellness v nejvyšším patře hotelu Ili-
rija s krásným výhledem na moře nabízí nezapo-
menutelné chvíle strávené relaxováním.

tujBiograd na Moru od 8 807 Kč/8 dní · od 16 529 Kč/10 dní
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Poloha: v letovisku Biograd na moru • v sou-
sedství hotelu Kornati • cca 30 m od městské 
oblázkové pláže

Ubytování: moderní a  komfortně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky • in-
dividuálně ovladatelná klimatizace • SAT  TV 
• wifi na pokojích (zdarma) • trezor • telefon 
• koupelna (sprcha nebo vana, WC, fén) • bal-
kon (za příplatek)

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí 
•  Lavender bar • pool bar • směnárna • kli-
matizovaná hotelová restaurace • a´la carte 
restaurace • výtah • wellness v  hotelu Ilirija 
• venkovní hotelový bazén se sladkou vodou 
a  s  jacuzzi u  hotelu Adriatic • nový vnitřní 
bazén s otevíratelnou skleněnou střechou 
• lehátka u  bazénů (zdarma) • internetové 
připojení na recepci a v Lavender baru (zdar-
ma) • parkoviště (za poplatek) • dětské hřiště 

Stravování: polopenze – snídaně a  večeře 
formou 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 Kornati 
i Adriatic: tenis (za poplatek) • stolní tenis • bi-
liard • plážový volejbal • plavecký městský ba-
zén s mořskou vodou • běžecká a cyklistická 
stezka• dětské hřiště •  škola plavání pro děti 
v hotelovém bazénu (zdarma) • minigolf • ho-
telový animační program, miniklub • vodní 
sporty na pláži (za poplatek) • bohatý kultur-
ní program ve městě Biograd • okolí vhodné 
pro pěší turistiku, cykloturistiku nebo rafting 
• soukromé školy potápění

wellness v ceně popis u hotelu Kornati

Ceník » 263

Adriatic hotel

webstránka: www.ilirijabiograd.com 

Naše mínění: hotel Adriatic obklopený parkem 
z borovic 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 uvol-
něně relaxovat s koktejlem v ruce na levandulo-
vých pohovkách a poslouchat pečlivě vybranou 
hudbu. Večer Lavender bar poskytuje prostor 
umělcům, hudebníkům a  DJ-ům, kteří v  tomto 
stylovém prostředí předvádějí svoje umění. Ho-
tel Adriatic si získá i vás kombinací stylu, pohody 
a přátelské atmosféry.

tuj Biograd na Moruod 8 573 Kč/8 dní · od 14 579 Kč/10 dní
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Pinija hotel

webstránka: www.hotel-pinija.hr

Naše mínění: bohatě vybavený hotelový areál 
díky své poloze uprostřed klidného piniového le-
síku, poskytne svým návštěvníkům vše potřebné 
k dokonalému odpočinku. Jsme rádi, že se hotel 
Pinija u vás setkal s očekávaným zájmem a díky 
pestré a  široké paletě služeb ho opět dáváme 
do pozornosti klientům všech věkových katego-
rií, rodinám s  dětmi i  sportovně založeným tu-
ristům. Venkovní sladkovodní bazén s hydroma-
sáží a s netradičním umístěním na terase hotelu 
zaujme nejednoho z vás. Hotel Pinija přistupuje 
k  roli letního hostitele zodpovědně, o čemž vás 
přesvědčí komfortně a moderně zařízené pokoje 
vybavené plazmovou TV, Pinija club, či chorvat-
ská verze Caffe del Mar v originálním stylu sedm-
desátých let přímo u pláže.  S různými typy pláží, 
bohatou nabídkou wellness služeb a nádherným 
okolím, je hotel Pinija dokonalým prázdninovým 
místem. 

Petrčane

Poloha: v  oblíbeném letovisku Petrčane, 
na  přírodním poloostrově s  borovým le-
soparkem • areál hotelu přímo u  pláže jen 
cca 250 m od centra letoviska Petrčane • cca 
12 km od města Zadar, kam jezdí i pravidelná 
autobusová doprava • ve městě Zadar množ-
ství obchodů, kaváren a restaurací 

Ubytování: komfortní 2-lůžkové pokoje 
s  možností 1  nebo 2  přistýlek (prostorově 
větší pokoj) • možnost pokojů s  balkonem 
(za  příplatek) • možnost pokojů s  balkonem 
a orientaci směrem k moři (za příplatek) • kli-
matizace • lednička • telefon • wifi na pokojích 
(zdarma) • trezor (zdarma) • plazmová SAT TV •  
koupelna se sprchou a WC • fén 

Vybavení hotelu: stylově zařízená klimatizo-
vaná vstupní hala s  recepcí, novým aperitiv 
barem a kavárnou s posezením a letní terasou 
• klimatizovaná, zrekonstruovaná a moderně 
zařízená hotelová restaurace • letní terasa 
s  pool barem • venkovní sladkovodní bazén 
s hydromasáží • dětský bazén • lehátka u ba-
zénu • pool bar • letní bar se stylovým pose-
zením přímo u  pláže ve  stínu borovicového 
lesíku • pizzerie - grill • dalmatská konoba • TV 
místnost • obchod se suvenýry • minimarket 
• zábavné centrum •  cukrárna • směnárna 
na recepci hotelu • wifi ve vstupní hale (zdar-
ma), internetový koutek (za poplatek) • parko-
vání v hotelovém areálu (zdarma) 
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Stravování: polopenze - snídaně a  ve-
čeře formou bohatých švédských stolů bez 
nápojů • obědy formou švédských stolů 
(za příplatek)

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

Sport a zábava: dětské hřiště u pláže • 3 teni-
sové kurty (za poplatek) • minigolf (za poplatek) 
• stolní tenis • biliard • hřiště na plážový volejbal 
• hřiště na basketbal, házenou a fotbal • fitness • 
wellness • vodní sporty na pláži (za poplatek) • 

pestrý denní i večerní animační program v režii 
hotelu • živá hudba na hotelové terase

wellness hotel Pinija nabízí balíč-
ky wellness a beauty 

služeb v moderním hotelovém mere Well-
ness & Spa centru - (vstup za poplatek) v 
ceně vstupu je zahrnut relax ve finské a 
parní sauně, jacuzzi, solná místnost se hi-
málajskou solí a relaxační zóna s vyhříva-
nými lehátky; balíčky služeb beauty & spa 
dle ceníku

Ceník » 263

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

 od 9 509 Kč/8 dní • od 15 125 Kč/10 dní
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Poloha: v letovisku Kukljica v jihovýchodní 
části ostrova Ugljan • ostrov je dostupný čas-
tými lodními spojeními mezi přístavy v Zada-
ru a v městečku Preko jen 8 km severně od 
Kuklijica • apartmány v mírně svažitém terénu 
na malém zeleném poloostrově • jen 1 km od 
centra městečka Kukljica   

Ubytování: ve 3 typech moderních klima-
tizovaných apartmánů s terasou nebo bal-
konem, s kuchyní se základním vybavením 
a menší ledničkou, s trezorem, SAT TV s plo-
chou obrazovkou a wifi (zdarma), koupel-
nou s vanou a s fénem: Typ A: 2-lůžkový s 
možností 1 přistýlky sestává ze samostatné 
ložnice, obývacího pokoje s jídelním kou-
tem, kuchyně a koupelny; Typ B: 2-lůžkový 
s možností 2 přistýlek (za  příplatek) sestává 
ze samostatné ložnice, obývacího poko-
je s jídelním koutem, kuchyně a koupelny;  
Typ C: 2-lůžkový s možností 3 přistýlek sestává 
ze samostatné ložnice, obývacího pokoje s jí-
delním koutem, kuchyně a koupelny

Vybavení hotelu: recepce • klimatizova-
ná hlavní restaurace • a‘la carte restaurace • 
restaurace s rychlým občerstvením a kavárna • 
parkoviště před areálem (zdarma)

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

Pláže: poloostrov Zelena Punta je lemován 
přírodní pláží se skalnatým podložím a dláž-
děnými plochami celkově v délce 600 m • 
malé písečné nebo oblázkové laguny na více 
místech umožňují pozvolný vstup do moře • 
vzdálenost apartmánů od pláže cca 150 m

Sport a zábava: za poplatek: vodní sporty na 
pláži - motorové čluny, šlapadla, vodní skútry 
• minigolf • plážový volejbal • tenisové kurty • 
dětské hřiště v areálu apartmánů (zdarma)

Ceník » 261

Zelena Punta apartmány
 

webstránka: www.zelenapunta.hr

Naše mínění: novinka v naší nabídce, apartmány 
Zelena Punta na klidném ostrově Ugljan, zauj-
me všechny, kteří hledají komfortní ubytování v 
prostředí čisté dalmatské přírody. Klimatizované, 
příjemně zařízené apartmány poskytují veškeré 
potřebné pohodlí a dostatek soukromí i počet-
nějším rodinám. Služby polopenze v centrální 
restauraci vám ušetří čas a umožní vám poznat 
lahodnou místní gastronomii. Hustý borový les, 
ve kterém jsou apartmány roztroušené, blízkost 
centra malebného městečka Kuklijica a poloha 
přímo na břehu průzračného moře s rozmanitými 
druhy krásných pláží vás okouzlí.

tugKukljica od 7 637 Kč/8 dní • od 11 147 Kč/10 dní
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Poloha: na severozápadním pobřeží ostrova 
Murter v zálivu Slanica • jen 1,5 km západně 
od  centra Murteru, nejstaršího městečka 
na ostrově • 21 km od Vodic • ostrov Murter 
je s pevninou propojen mostem v městečku 
Tisno, proto je snadno přístupný

Ubytování: klimatizované, standardně zaří-
zené 2-lůžkové pokoje s možností až 2 přis-
týlek • balkon • orientace pokojů směrem 
k moři (za příplatek) • koupelna se sprchovým 
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 • wifi 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 kur-
ty v  blízkosti (za  poplatek) • pestrá nabídka 
výletů, např. lodní výlet do národního parku 
Kornati, do známého Šibeniku a na vodopá-
dy Krka 

Ceník » 261

Colentum hotel  
webstránka: www.hotel-colentum.com 

Naše mínění: ostrov Murter je už dlouho oblíbe-
ným prázdninovým cílem pro ty, kteří vyhledávají 
odpočinek v objetí přírody. Proto máme radost, 
že vám můžeme nabídnout hotel Colentum. Po-
loha hotelu přímo na břehu moře v zálivu Slanica 
s  překrásnou písečno-oblázkovou pláží umož-
ňuje podmanivý pohled na  ostrovy Národního 
parku Kornati. Osvěžení najdete v  hotelovém 
bazénu s  čerstvou mořskou vodou zasazeném 
do  skalní terasy a  obklopenému piniemi. Pobyt 
v  nádherném prostředí uprostřed přírody vám 
dovolí naplno se oddat odpočinku a  pozitivní 
energii, která tu na vás působí ze všech stran. 

tuh Murterod 7 637 Kč/8 dní • od 12 161 Kč/10 dní
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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: 
2-lůžkové pokoje s  možností 1 přistýlky 
a s možností balkonu (za příplatek) a rodin-
né pokoje - 2 propojené místnosti pro 2 až 
4 osoby (za příplatek) s balkonem resp. tera-
sou; nebo v hotelové budově Donat II: 1-lůž-
kové pokoje a 2-lůžkové pokoje s možností 1 
přistýlky a s možností balkonu (za příplatek); 
vybavení pokojů: klimatizace • SAT TV • vlast-
ní příslušenství (koupelna se sprchou popř. 

vanou a WC, fén) • lednička (pouze v rodin-
ných pokojích)

Vybavení hotelu: recepce hotelu v budově 
Donat I  • trezor na  recepci (zdarma) • wifi 
na  recepci • venkovní sladkovodní bazén 
s  lehátky a  slunečníky (zdarma) • klimatizo-
vaná restaurace v hotelu Donat II • směnár-
na • all inclusive bar v  hotelu Donat I  • bar 
na  pláži (za  poplatek) • kongresový sál • 
obchůdky s  turistickým zbožím • parkování 
v areálu hotelu (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

webstránka: www.hotel-donat.com

Naše mínění: velmi oblíbený hotel Donat (ses-
távající ze dvou hlavních budov Donat I a Donat 
II) najdete přímo na  pláži v  jedinečném prázd-
ninovém areálu Borik. Hotel si dává mimořádně 
záležet na kvalitě své kuchyně, na kterou je i prá-
vem hrdý. Právě díky kvalitním službám all inclu-
sive a krásnému prostředí jej doporučujeme pro 
všechny věkové kategorie. O  rozptýlení se po-
starají zkušení animátoři z mezinárodního týmu. 
Atraktivní okolí přímo láká k  objevování. Nech-
te se tedy zlákat sladkým pocitem nicnedělání 
a v all inclusive baru u bazénu si dopřejte oblí-
bený nápoj.

Zadar

Donat I Donat II

animaceanimace

hotelovéhotelové
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Sport a zábava: tenisové kurty • stolní tenis 
• fitness • biliard • centrum vodních sportů 
na pláži: potápění, surfování, plavba na pla-
chetnici (za poplatek) • možnost výběru ze 
široké a  zajímavé nabídky fakultativních 
výletů a  exkurzí, které umožňují turistům 
poznat okolí Zadaru a blízké národní parky 
Krka a Kornati • výlety za poznáním do měs-
ta Nin (nejstarší chorvatské královské město 
- možnost vidět v něm pozůstatky největší-
ho antického chrámu na Jadranu, mozaiky 
nebo Kostel Sv. Kříže, který byl vyhlášený 
za nejmenší katedrálu na světě) nebo Split 
(návštěva starověkého Diokleciánova palá-
ce, který je chráněnou památkou UNESCO) 
• během letní sezóny jezdí turistický vláček 
do centra Zadaru • denní i večerní hotelové 
animace pro děti i dospělé • sportovní akti-
vity • během dne dětský miniklub a  tvoři-
vé dílny pro děti • živá hudba ve večerních 
hodinách na terase u bazénu • mezinárodní 
hotelové animační programy vám jistě zpří-

jemní chvíle vašeho odpočinku a  obohatí 
vaše prázdninové dny smíchem, radostí 
a dobrou náladou 

all inclusive snídaně, obědy a večeře 
formou bohatých švéd-

ských stolů včetně nápojů • během celého 
dne (10:00-22:00) jsou podávány nealko-
holické nápoje, teplé nealkoholické nápoje 
(káva a  čaj), víno   a  pivo místních značek 
v  all inclusive baru situovaném v  hotelu 
Donat I. u bazénu • odpoledne ve vyhraze-
ných hodinách se podává zmrzlina pro děti 
v all inclusive baru v hotelu Donat I. • lehát-
ka a slunečníky u hotelového bazénu zdar-
ma • dětský klub a pestré animační progra-
my • některé druhy sportů ve vyhrazených 
hodinách

Ceník » 262

tuh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 8 417 Kč/8 dní • od 14 423 Kč/10 dní
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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 komple-
xu Imperial nabízíme pokoje v  hlavní bu-
dově a  ve  vilkách: hlavní hotelová budova 
a  přilehlá depandance 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 pokoje ***+ (za příplatek) • dvě míst-
nosti pro 2 až 4 osoby • TV • lednička • telefon 
• koupelna s vanou resp. sprchou a s WC, fén; 
vilky hotelu: vilka Regina standard • 

2-lůžkové klimatizované pokoje *** stan-
dardu  a  2-lůžkové pokoje s  možností 1 
přistýlky s  balkonem (za  příplatek) • TV •  
telefon • koupelna se sprchou a  s  WC, fén;  
vilka Clara new (za příplatek) • 2-lůžkové kli-
matizované pokoje *** standardu bez balko-
nu a 2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky 
s  balkonem (za  příplatek) • zařízené novým 
elegantním nábytkem • TV • lednička • tele-
fon • koupelna se 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) • wifi na  recepci (zdarma) • TV 
místnost • supermarket Tomi v blízkosti ho-
telu • venkovní bazén s mořskou vodou s le-
hátky a slunečníky (omezený počet) • dětské 

Imperial hotel & villa

webstránka: www.rivijera.hr 

Naše mínění: v  oblíbeném letovisku Vodice 
vám opět nabízíme hotel Imperial. V  rámci to-
hoto jedinečného hotelového komplexu máte 
na výběr dva typy ubytování - komfortní hote-
lové superior pokoje s výhledem na moře nebo 
na  středomořskou zeleň okolního parku a  po-
koje v  klimatizovaných vilkách. Nabízíme vám 
je s oblíbenými službami all inclusive, aby byla 
vaše dovolená opravdu bezstarostná. K Vodicím 
neodmyslitelně patří bohatý kulturní program, 
rušný noční život a  nevázaná prázdninová at-
mosféra. Celkem oprávněně se Vodice označují 
jako město mladých. Díky pestrému hotelové-
mu programu v společnosti našich animátorů je 
Imperial ideálním místem pro aktivní rekreanty.  

Vodice

pokoj ve vilce

hotelový pokoj
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hřiště • parkování v hotelovém areálu (za po-
platek) 

Stravování: formou all inclusive

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: fitness • 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 na-
bídka fakultativních výletů - národní park a 
vodopády Krka (je soustavou peřejí, kaskád a 

vodopádů, pod kterými se můžete vykoupat, 
stejně máte možnost podniknout výlet lodí 
kaňonem řeky Krka až k Rošskému vodopá-
du), národní park Kornati (je seskupením 147 
ostrovů a útesů v jižní části severních dal-
mátských ostrovů), ostrov Zlarin (nachází se 
v šibenickém souostroví a od pevniny ho od-
děluje Šibenický kanál; je to ostrov s klidnými 
místy na koupání, písečnou pláží a malebnou 
přírodou)

all inclusive snídaně, obědy a večeře 
formou švédských stolů 

• místní alkoholické a nealkoholické nápoje 
v hotelové restauraci během dne

Ceník » 262, 263, 264

tuh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 8 416 Kč/8 dní • od 14 189 Kč/10 dní
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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 • připojení 
na  internet • lednička • SAT TV • trezor • bal-
kon s posezením • možnost pokojů s orien-
tací na mořskou stranu (za příplatek); luxus-
ní 2-lůžkové pokoje v  budově Olympia Sky 
(na vyžádání za příplatek) • vlastní příslušen-
ství (koupelna se sprchou a WC, fén) • klima-
tizace • telefon • připojení na  internet • led-
nička • 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 (za 
poplatek) • baldachýnová lehátka (za popla-
tek) • plážový bar • sprchy a toalety na pláži 

Sport a  zábava: moderní wellness cen-
trum  (vstup zdarma) • stolní tenis • basket-
balové hřiště • tenisový kurt • půjčovna kol • 
biliard • vodní sporty na pláži (za poplatek) • 
živá hudba • hotelové animační programy •  
fitness (zdarma) • cukrárna • na pláži: wifi in-
ternet pro hotelové hosty (zdarma)

Ceník » 264

Olympia 
hotel

webstránka: www.olympiavodice.hr 

Naše mínění: dopřejte si dovolenou v harmonii 
s přírodou v nečekané oáze klidu plné pinií a oliv 
v blízkosti rušného letoviska Vodice. Kombinace 
moderního designu a  tradice a  pečlivý přístup 
personálu jsou hlavními atributy hotelu Olym-
pia. Moderní klimatizované pokoje s  výhledem 
na  moře nebo na  hotelovou zahradu, rozsáhlý 
bazénový komplex a luxusní wellness, to je jen 
několik z  nadstandardních hotelových služeb.
Komfort a luxus pokojů v nově otevřené hote-
lové budově Olympia Sky se stejnojmennou pa-
noramatickou restauraci na jejím nejvyšším patře 
ocení i ti nejnáročnější hosté.

tuhVodice od 12 162 Kč/8 dní • od 18 947 Kč/10 dní
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Poloha: 28 km jižně od  Šibeniku • na  po-
loostrově 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 nápojů

Pláže: poloostrov Raduča je obklopen krás-
nými plážemi, přičemž si můžete vybrat 

z  více typů (kamínkové, oblázkové nebo 
kamenná plata) • přímo pod hotelem je ob-
lázková pláž s pozvolným vstupem do moře 
vhodná i pro rodiny s dětmi • lehátka a slu-
nečníky (za poplatek) 

Sport a zábava: dětský klub a hotelový ani-
mační program • 3 tenisové kurty • minigolf 
• venkovní bazén s  mořskou vodou • multi-
funkční hřiště • fitness • 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 » 264

Zora hotel

webstránka: www.hotelzora-adriatiq.com

Naše mínění: ideální spojení krásné přírody, 
malebného letoviska a  perfektních pláží nalez-
nete v hotelu Zora. Má výbornou polohu na po-
loostrově plném zeleně Raduča přímo na  pláži 
a  zároveň nedaleko centra města Primošten. 
Oceňovány jsou kvalitní služby hotelu, přijemný 
interiér, znamenitá strava a profesionální, přívětivý 
personál. Dopřejte si relax v hotelovém wellness 
centru nebo v jedinečném bazénu s mořskou vo-
dou. Vyjímečný je i dětský klubový areál s bazény 
a dětským hřištěm a s bohatým animačním 
programem. Hotel Zora v  Primoštenu je ideální 
místo pro rodinu i pro milovníky kouzelných pláží. 

tug Primoštenod 10 835 Kč/8 dní • od 16 841 Kč/10 dní
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Medena hotel

webstránka: www.hotelmedena.com 

Naše mínění: v klidném prostředí rybářské ves-
ničky Seget Donji a nedaleko malebného histo-
rického městečka Trogir, leží v objetí pínijového 
lesíku hotel Medena. Situován je přímo na břehu 
moře u krásné pláže a promenády s podmaňují-
cím výhledem na Trogirský záliv. Kromě výjimeč-
né polohy hotel Medena nabízí bohaté možnosti 
sportovních aktivit, několik druhů sportovních 
hřišť, tenisové kurty, venkovní bazén pro dospělé 
i pro děti a animační park s trampolínami, nafu-
kovacími hrady a vodními atrakcemi. Z hlediska 
gastronomie má hotel Medena také co nabíd-
nout. Bohatý výběr z jídel tradiční chorvatské  
i mezinárodní kuchyně, čerstvé místní suroviny  
a lahodné dezerty z vlastní hotelové cukrárny 
jsou jejím základem. Hotel Medena srdečně do-
poručujeme sportovně založeným turistům, po-
znání chtivým cestovatelům i rodinám s dětmi.  

Poloha: hotelový areál ve středisku Seget 
Donji v udržovaném pínijovém háji na břehu 
Trogirského zálivu s pobřežní promenádou • 
jen 4 km historické městečko Trogir dostupné 
z hotelu pěšky procházkou podél pláže, auto-
busem nebo lodním taxíkem

Ubytování: ve 3 typech pokojů: standard 
3*+ - moderně zařízené klimatizované 2-lůž-
kové pokoje s možností až 2 přistýlek na 1. a 
2. patře bloku B • balkon • orientace pokojů 
na park • SAT TV • telefon • lednička • wifi při-
pojení (zdarma) • trezor • koupelna s vanou, 
WC a fénem; superior 4* (příplatek za vyšší 
standard) - elegantně zařízené klimatizované 
2-lůžkové pokoje s možností 1 nebo 2 přistý-

lek na vyšším patře bloku B • balkon • orien-
tace na park • LCD SAT TV • telefon • lednička 
• wifi připojení (zdarma) • trezor • koupelna s 
vanou, WC a fénem; superior s výhledem na 
moře 4* (příplatek za vyšší standard a výhled 
na moře) • elegantně zařízené klimatizované 
2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky na 
vyšším patře bloku A • balkon • LCD SAT TV 
• telefon • lednička • wifi připojení (zdarma) • 
trezor • koupelna s vanou, WC a fénem 

Vybavení hotelu: 2 hotelové budovy ve 
tvaru písmene Y propojené centrální budo-
vou se vstupní halou, recepcí a klimatizova-
nou restaurací • výtahy • a‘la carte restaurace: 
Pizzeria v hlavní budově a Konoba Tamaris na 

Trogir

superior pokoj

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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pláži • Aperitiv bar v hlavní hale a Tropic bar 
na pláži • diskotéka • finská sauna • kadeřnictví 
• směnárna • kongresový sál • wifi (zdarma) • 
dětské hřiště • parkoviště před hotelem (zdar-
ma) • terasa s posezením

Stravování: formou all inclusive

Pláže: hotelový areál je lemován oblázkový-
mi plážemi v kombinaci s betonovými platy 
v délce 250 m • pláž je vhodná i pro rodiny 
s dětmi a neplavce • lehátka a slunečníky na 
pláži (za poplatek) 

Sport a  zábava: 6 tenisových kurtů • mul-
tifunkční hřiště • minigolf • dětské hřiště • 
venkovní bazén s částí vyhrazenou pro děti 

• boccia • pestrá nabídka vodních sportů a 
atrakcí na pláži (za poplatek) • animační park s 
trampolínami a vodními atrakcemi 

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

ských stolů • nealkoholické nápoje, pivo a 
víno v all inclusive baru • animační klub

SUN & FUN klub během měsíců čer-
venec - srpen je tu 

pro vás a vaše děti zajímavý animační 
program připravený ve spolupráci s našimi 
zkušenými animátory 

Ceník » 263, 265

tuh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 9 509 Kč/8 dní • od 15 125 Kč/10 dní
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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 depandancí • cca 30 m 
od  pláže • ve  vzdálenosti cca 2 km po  pro-
menádě podél moře od  vyhledávaného le-
toviska Baška Voda s  množstvím obchůdků  
se suvenýry, s restauracemi a kavárnami s let-
ními terasami či stánky s typickou jadranskou 
zmrzlinou • v blízkosti FKK pláž

Ubytování: hotelové depandance nabízí 
2-lůžkové účelně zařízené pokoje s  od-
dělenými postelemi a  s  možností 1  přis-
týlky •  balkon orientovaný na  mořskou 
stranu •  vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou a WC) 

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

a  denním tiskem • minipotraviny • pekárna 
• parkoviště (zdarma)

Stravování: polopenze podávaná v centrál-
ní restauraci • snídaně a večeře formou švéd-
ských 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 • lehátka 
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 » 261

Alem depandance hotelu

webstránka: www.club-adriatic.hr

Naše mínění: hotel a  depandance Alem se na-
cházejí v  záplavě voňavých stromů v  menším 
klidném letovisku Baško Polje, nedaleko známé 
Bašky Vody. Toto místo si vás získá nejenom vy-
nikající polohou přímo u oblázkové pláže s tyrky-
sově čistým mořem, ale i svou poklidně plynoucí 
prázdninovou atmosférou. Hotel a  depandance 
spolu vytvářejí příjemný prázdninový areál pro 
všechny, kteří hledají oddych a  pohodu. Díky 
výbornému skloubení nízké ceny, blízkosti vyhle-
dávané Bašky Vody, krásné pláže a čistého moře 
jsou depandance hotelu Alem oblíbeným ubyto-
váním na známé Makarské riviéře.

tugBaško Polje od 4 829 Kč/8 dní · od 9 119 Kč/10 dní



99CHORVATSKO

Poloha: hotel se skládá z  hlavní budovy 
s  recepcí a  restaurací a  z  přilehlých pavi-
lonů propojených samostatnými cestičkami 
ve  stínu stále zelených pinií, uprostřed bo-
rového háje •  cca 30 m  od  oblázkové pláže 
s pozvolným vstupem do křišťálově čistého 
moře a  výhledem na  protilehlý ostrov Brač 
• centrum starobylého Omiše je vzdáleno cca 
800 m • v centru naleznete množství obchůd-
ků, restaurace, kavárny, pizzerie a cukrárny

Ubytování: moderní a  příjemně zařízené 
2-lůžkové klimatizované pokoje s  možností 
jedné přistýlky •  koupelna se sprchou, WC 
•  fén • prostorný balkon s posezením •  tele-
fon • 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 wifi 

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, historic-
ké a  přírodní krásy Jadranu prostřednict-
vím návštěvy národního parku Krka nebo 
známých měst Šibenik, Dubrovnik, Split 
a mnoha dalších; možnost účastnit se výletu 
lodí spojeného s piknikem na ní (fish piknik)

Ceník » 265

Brzet 
pavilony

webstránka: www.ruzmarin.hr

Naše mínění: pavilony Brzet leží v  krásném 
prostředí borovicových lesů pod úpatím masivní-
ho pohoří. Všude se šířící omamná vůně stromů 
znásobená křišťálově čistým mořem s  pozvol-
ným vstupem do  vody jen umocňuje silný do-
jem z  tohoto místa. Právě okolí městečka Omiš 
a  řeka Cetina, ústící v  těchto místech do  moře, 
vytvořili nezapomenutelnou kulisu pro zfilmo-
vání legendárního Winnetoua. Hotel Brzet nabízí 
svým hostům pohodlné ubytování ve dvoupat-
rových klimatizovaných pavilonech s  orientací 
k moři a chutnou stravu v restauraci s otevřenou 
terasou a výhledem na moře. 

tug Omišod 6 857 Kč/8 dní
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Poloha: hotelový komplex se nachází pří-
mo u pláže s pozvolným vstupem do moře 
obklopený borovicovým lesem • leží v obci 
nazvané Lokva Rogoznica • cca 7 km 
od městečka Omiš • Omiš je situovaný v ústí 
řeky Cetina, 25 km jižně od Splitu, z pohle-
du geografického umístění na chorvátském 
pobreží je jedinečný

Ubytování: 3 typy ubytování: hotel - 2-lůž-
kové klimatizované pokoje • lednička • tele-
fon • TV • koupelna se sprchou/vanou a WC 
• možnost pokojů s 1 přistýlkou, s balkonem 
a s orientací na moře (za příplatek) • apart-
mány (za příplatek) - 2-lůžkové klimatizova-
né pokoje s 2 přistýlkami • kuchyňský kout 
• lednička • TV • telefon • balkon • koupel-
na se sprchou/vanou a  WC • bungalovy 
- 2-lůžkové klimatizované pokoje s  mož-

ností 1 přistýlky • bungalov s 2 přistýlkami 
(za příplatek) • lednička • kuchyňský kout • 
TV • koupelna se sprchou a WC • terasa

Vybavení hotelového komplexu: cen-
trální recepce • trezor na recepci (zdarma) • 
hlavní restaurace • all inclusive bar v restau-
raci • parkoviště (zdarma) • wifi připojení 
ve veřejných prostorách i na pokojích (zdar-
ma) • venkovní bazén s lehátky • bar u pláže 
(za  poplatek) • zahrada • zábavní program 
pro děti i dospělé • směnárna • noční klub

Stravování: formou all inclusive

Pláže: střet moře, vrcholků a  řeky Ceti-
na na  malé ploše je to, co dělá toto misto 
jedinečným • oblázková pláž s  pozvol-
ným vstupem do  moře vhodná i  pro děti 
a neplavce • lehátka na pláži (za poplatek) 

Sagitta 
Holiday Village 

hotelový komplex

webstránka: www.sagitta.hr

Naše mínění: hotelový komplex Sagitta Holiday 
Village si vás získá polohou v  zeleni pinií a  ma-
jestátní kulisou pohoří Biokovo v pozadí. Blízkost 
městečka Omiš s  pirátskou historií a  ústím řeky 
Cetiny jako i  jiných zajímavých atrakcí vytváří 
z tohoto resortu atraktivní místo. Dle vašich po-
žadavků si můžete vybrat ubytování v  hotelu, 
v apartmánech či bungalovech. Služby all inclu-
sive, milý a ochotný personál a hotelové anima-
ce jsou příslibem bezstarostně prožité dovolené 
v krásném prostředí. Jsme přesvědčeni, že hote-
lový resort díky výborné poloze a kvalitním služ-
bám splní vaše očekávání.

Omiš-Ruskamen

animaceanimace

hotelovéhotelové
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• směrem k  Makarské se nachází pláž Ivaš-
njak, kde je moře dost hluboké na  to, aby 
byli spokojení i zkušenější plavci a také mi-
lovníci potápění 

Sport a  zábava: široká nabídka sportov-
ních aktivit: volejbal, basketbal, házená, 
fotbal • miniklub pro děti v  dopoledních 
i  odpoledních hodinách • minidisco • živá 
hudba dva večery v týdnu • škola potápění 
aquagym • vodní kolo (za poplatek) • hote-
lové animace pro děti i dospělé • možnost 
zapojit se do aktivit i mimo hotelový areál 
- rafting na řece Cetina, trekking, fish piknik, 
výlet lodí na ostrov Brač, výlet po řece Ceti-
na do oblasti Radmanove Mlinice • možnost 
zúčastnit se exkurzí - přírodní park Biokovo, 
návštěva starověkého Diokleciánova paláce 
ve Splitu 

all inclusive snídaně, obědy 
a večeře formou bo-

hatých švédských stolů včetně nápojů • 
místní alkoholické a nealkoholické nápo-
je v  průběhu dne v  all inclusive baru 
v restauraci • čaj a káva, zmrzlina a lehký 
snack ve vyhrazených odpoledních hodi-
nách • bohaté hotelové animace • živá 
hudba 2x týdně

Ceník » 262

tuh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 8 417 Kč/8 dní • od 14 579 Kč/10 dní
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Poloha: přímo na  pláži v  borovicovém le-
soparku • cca 300m od centra městečka Jelsa 
• pavilony umístěné cca 50-100 m od  pláže 
v  závislosti na  poloze pavilonu • pod kom-
plexem se nachází přímořská promenáda, 
která končí až v letovisku Vrbovska

Ubytování: dva typy pokojů: typ standard: 
2-lůžkové pokoje Fontana **+ s  možností 
přistýlky • vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou/vanou a  WC) • francouzský balkón 
nebo terasa • TV • ventilátor • typ komfort: 
2-lůžkové pokoje Fontana *** s  možností 
přistýlky • SAT TV • ventilátor • vlastní příslu-
šenství (koupelna se sprchou/vanou a WC) • 
francouzský balkón nebo terasa 

Vybavení depandance: centrální recepce 
s    trezory (zdarma) a  směnárnou • centrální 
restaurace s terasou nad pláží • aperitiv bar • 
parkování (zdarma) • bazén s mořskou vodou 
• samostatný dětský bazén • lehátka u bazé-
nu (zdarma) • wifi připojení na internet

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou švédských stolů bez nápojů, mož-
nost doobjednání služeb all inclusive light 
(za příplatek) 

Pláže: oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře • oblázkové terasovitě upravené plá-
že resp. upravená betonová plata na slunění 
• sprchy na pláži

Sport a zábava: animace pro děti a dospělé 
• dětský klub pro děti ve  věku 6-12 let • te-
nisové kurty •  fitness • potápěčské centrum 
(zapoplatek)

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

stolů • vybrané místní alkoholické a  neal-
koholické nápoje během obědů a večeří • 
animace • wifi

Ceník » 257

Fontana depandance

webstránka: www.resortfontana-adriatiq.com

Naše mínění: depandance Fontana jako sou- 
část renomované hotelové společnosti svým 
klientům nabízí vysokou kvalitu a  standard slu-
žeb. Dvoupodlažní pavilony Fontana se nacháze-
jí v příjemném borovém háji, který vás překvapí 
svou krásou. Můžete si vybrat, zda budete rela-
xovat na sluníčkem vyhřátých platech, oblázkové 
pláži nebo se rozhodnete pro bazén s lehátky pří-
mo 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 atmosféry. 

tugJelsa od 5 375 Kč/8 dní
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Poloha: hotel uprostřed zeleného borovico-
vého lesoparku • cca 150 m od pláže s poz-
volným vstupem do moře • cca 80 m od ob-
lázkové pláže a  upravených kamenných 
plat • cca 50-100 m od pobřežní promenády 
do centra starobylého městečka Jelsa 

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s  možnos-
tí 1  přistýlky • 2-lůžkové pokoje s  orientací 
směrem k  moři (za  připlatek) • klimatizo-
vané 2-lůžkové pokoje na  mořskou stranu 
(za příplatek) • všechny pokoje mají: stropní 
ventilátor • telefon • SAT TV • vlastní příslušen-
ství (koupelna se sprchou, WC) • fén na vlasy 
• balkón nebo terasa 

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recep-
cí •  trezor (za  poplatek) • směnárna • lobby 
bar • klimatizovaná restaurace se slunečnou 
terasou • venkovní bazén se slanou vodou 
• lehátka u  bazénu (zdarma) • wifi připojení 
na  internet • parkování před hotelem (zdar-
ma) 

Stravování: formou all inclusive

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 • minigolf 
• živá hudba na hotelové terase • fitnes • ma-
sážní salón • pestrá nabídka vodních sportů 
na pláži • široká nabídka zajímavých fakulta-
tivních výletů za krásami této kouzelné země

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

ských stolů • lokální alkoholické (lokální 
víno a pivo) a nealkoholické nápoje (voda a 
džusy) podávané v hotelem určených ho-
dinách v pool baru • ve vyhrazených odpo-
ledních hodinách lehký snack a káva • wifi • 
hotelové animace

Ceník » 258

Hvar hotel

webstránka: www.hotelhvar-adriatiq.com

Naše mínění: hotel Hvar, nesoucí jméno 
po ostrově, našel své místo i v naší letošní nabíd-
ce. Levandulový ostrov, jak místní Hvar nazývají, 
patří k nejkrásnějším v Chorvatsku. Hotel se na-
chází uprostřed mediteránské zeleně, obklopen 
borovicovým lesoparkem a vůní okolní květeny. 
Ze slunečné terasy se nabízí výhled na sluncem 
zalitou hladinu Jadranu. Některá z výletních lodí 
vás spolehlivě dopraví na blízkou Makarskou ri-
viéru. Společenské prostory hotelu a pokoje pro-
šly v tomto roce jemnou úpravou, což vám spolu 
s  vstřícností personálu a  kvalitními službami all 
inclusive určitě zpříjemní pobyt.

tug Jelsaod 8 027 Kč/8 dní
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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 • minibar • tre-
zor

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recep-
cí • výtah • hotelová restaurace • a‘la carte 
restaurace • kavárna • lobby bar a  pool bar 
• wifi (zdarma) • parkoviště za  hotelem (za 
poplatek) • venkovní a dětský bazén • vířivka 
na terase hotelu • fitness centrum • spa a we-
llness centrum (turecká/parní lázeň, masáže) 
• sauna • solárium • salon krásy a  kadeřnic-
tví • služby čistírny • obchod se suvenýry • 
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  dispozi-
ci pro skupiny (vzdálený 2 km) • živá hudba 
2-krát týdně • tématické gastro večery

Ceník » 259

Marko Polo 
hotel  

webstránka: www.korcula-hotels.com

Naše mínění: v případě, že hledáte podivuhod-
né místo, které je na  dosah městskému ruchu, 
a  zároveň si neumíte představit dovolenou bez 
kvalitních služeb wellness centra, doporučuje-
me vám navštívit oblíbený 4 * hotel Marko Polo 
- pojmenovaný podle jednoho z  nejslavnějších 
mořeplavců, původem z  ostrova Korčula. Tento 
hotel se nachází v blízkosti krásných přírodních 
pláží a  nabídne vám nezapomenutelný výhled 
na  nedaleké renesanční město Korčula. Kromě 
skvělé polohy je Marko Polo atraktivní širokou 
paletou možností výběru aktivit a služeb.

tugKorčula od 9 899 Kč/8 dní • od 14 579 Kč/10 dní
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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 klimatizované stan-
dardní pokoje s  balkonem • koupelna se 
sprchou a WC • 2-lůžkové klimatizované 
prostorné superior pokoje (za  příplatek) 
s možností přistýlky a  s balkonem nebo te-
rasou • koupelna se sprchou nebo vanou s 
WC • klimatizované rodinné pokoje pro 2 až 
4 osoby (za  příplatek) s  balkonem nebo te-
rasou - 2 samostatné pokoje s 2 koupelnami 
• všechny pokoje jsou vybaveny telefonem • 
SAT TV • ledničkou • trezorem

Vybavení hotelu: komplex se skládá z  5 
pavilonů • vstupní hala s recepcí • 2 hotelové 
restaurace (polopenze a all inclusive light) • 
à la carte restaurace • lobby bar • beach grill 
bar • pool bar • venkovní bazén • taverna 
Lanterna na pláži • wifi připojení na internet • 

parkoviště (za poplatek) • zdravotní centrum 
asi 1 km od hotelu 

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 

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 • 
miniklub a dětské hřiště • živá hudba

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

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

Ceník » 260

Port9 Island Resort hotel

webstránka: www.korcula-hotels.com

Naše mínění: na  jednom z  nejvyhledávanějších 
dalmátských ostrovů - na  ostrově Korčula - se 
nachází hotel Port9 Island Resort. Svým moder-
ním designem, kvalitou poskytovaných služeb 
a  rozlehlým areálem se nepochybně řadí k  těm 
luxusnějším v  naší nabídce. Na  své si přijdete 
i díky příjemnému prostředí a skvělé lokalitě. Pro 
ty, kteří mají v  oblibě historii či rušnější atmo-
sféru letovisek, dáváme do pozornosti starobylé 
městečko Korčula, vzdálené jen 2 km od hotelu, 
protkané památkami, ale i obchůdky se suvenýry 
a typickými kavárnami.

tug Korčulaod 13 877 Kč/8 dní • od 19 337 Kč/10 dní
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Zapékané ryby s cuketou a cibulí v citrónové omáčce
Pečená ryba
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SOFIA
Burgas

Slunečné pobřeží
Svatý Vlas

Elenite

Pomorie

Primorsko

Jsme cestovní kancelář s dlouholetými 
zkušenostmi, stabilními bulharskými 
partnery a i díky tomu vám můžeme na-
bídnout ty nejvyhledávanější a nejzná-
mější letoviska. Každým rokem se zlep-
šující a kvalitnější služby, které mohou 
konkurovat i turistickým stálicím, jsou 
připraveny plnit vaše sny o „bezstarost-
né dovolené za rozumný peníz“. Dopřej-
te si královský pocit. Vyzkoušejte jízdu 
kočárem, spusťte se tobogány v někte-
rém z vodních světů, zalítejte si na roga-
lu. A určitě ochutnejte ze široké a kvalit-
ní nabídky zdejších restaurací, kde Vám 
připraví tradiční šopský salát, či pečenou 
rybu s opékánou cuketou. Nic není čes-
kému turistovi finančně nedostupné. 
Den se zde nikdy nekončí. Západem 
slunce začíná ta pravá zábava. Postará se 

o  to množství diskoték, kaváren a barů 
na  4 km dlouhé promenádě Slunečné-
ho pobřeží. Kdo si chce spíše zalenošit, 
tomu doporučujeme jedno z klidnějších 
středisek Elenite, Svatý Vlas či Pomorie. 
Naší nabídku hotelů na Slunečném po-
břeží jsme rozšířili o naši  letošní novinku 
hotel Victoria Palace. Stačí si jen vybrat 
jeden ze způsobů dopravy - dálkový kli-
matizovaný autobus nebo letadlo, počet 
dní na kolik se chcete nechat unést z re-
ality a hotel, který vyhovuje svými služ-
bami vašim potřebám. Bulharsko čeká 
jen na vás, nechte se okouzlit.

Bulharsko se opět vrací do módy. Hledáte 
jednu z cenově nejvýhodnějších 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. 

Slunečné pobřeží 
Slunečné pobřeží je největší a  nejoblíbenější 
bulharské letovisko, které splní vaše představy 
o  ideální a skvělé dovolené. Toto středisko  patří 
mezi hlavní rekreační oblasti s moderním vzhle-
dem, i když větší rozvoj zaznamenalo teprve před 
pár lety. Nabízí se vám zde nádherná krajina ob-
klopující stylové hotely, jako i  moderní centrum 
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 mezinárod-
ního ocenění “Modrá vlajka“ za čistotu moře, plá-
že i  přírodního prostředí. Rozsáhlé centrum žije 
rušným denním i  nočním životem, najdete zde 
nespočetné množství restaurací, kaváren, barů 
a  diskoték, které se stanou příjemnou součástí 
vaší úžasné letní dovolené. 

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 solné jezero proslavené svými 
léčebnými účinky. Zelený park s městským tr-
žištěm, množstvím kavárniček, stánků a obchůd-
ků tvoří centrum pěší zóny, která vás dovede až 
k romantickému rybářskému přístavu s prome-
nádou a s pestrobarevnými loďkami. Raritou se 
jednoznačně stala pláž s černým pískem

Primorsko 
Je útulné městečko v  jihovýchodní části Bul-
harska. Leží na  malém poloostrově, 50 km jižně 
od  města Burgas. V  okolí Primorska se nachází 
mnoho pozůstatků starobylých měst. Primorsko 
lemují dvě písečné pláže s  pozvolným vstupem 
do moře, které nabízejí turistům zážitky v podobě 
množství vodních atrakcí. Středisko je oblíbeným 
prázdninovým místem mnoha Čechů a Slováků. 
V severní části se nachází jedna z největších pří-
rodních rezervací Bulharska - Ropotamo. Absol-
vovat výlety mohou turisté i do nedalekých měst 
například do starobylého Sozopolu nebo městeč-
ka Kiten.

Svatý Vlas 
Svatý Vlas je klidné letovisko situované na úpatí po-
hoří Stará Planina, vzdálené cca 4 km od Slunečné-

ho pobřeží. Středisko se každou sezónou rozšiřuje 
a mění svou tvář. Největším lákadlem jsou písečné 
pláže s okouzlujícím výhledem na historický Nese-
bar. 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 zatouží-
te po rušnější atmosféře skutečně velkého střediska, 
se sousedním živým Slunečným pobřežím je zabez-
pečeno pravidelné autobusové spojení. Svůj letní 
prázdninový pobyt si můžete zpestřit procházkou 
po pláži k malebnému místnímu přístavu. 

Elenite 
Toto rekreační středisko je situováno na jižním po-
břeží Černého moře, asi 10  km severovýchodně 
od rušného Slunečného pobřeží. Elenite se v Bul-
harsku řadí k novějším prázdninovým letoviskům. 
Okouzlí vás jedinečnou kombinací křišťálově čisté 
vody a  hor. Rozprostírá se na  800 metrů dlouhé 
pláži, kterou lemují kopce udržující příjemné 
ovzduší i během sluncem rozpálených dnů. Eleni-
te má autobusové spojení s rušnějším Slunečným 
pobřežím i  s  malebným Nesebarem. Pokud tou-
žíte se svými blízkými strávit ničím nerušené dny 
v úkrytu klidné zátoky obklopené rozlehlými zele-
nými loukami, Elenite je pro vás ta správná volba.

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 23° 27° 31° 32° 27° 23°
Moře 18° 22° 25° 26° 23° 19°

Rozloha 110.993 km2 Populace 7.154.000
Hlavní město Sofia Měna bulharský lev

Milinka - slaný sýrový koláč Zapečený lilek
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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, který se nachází vedle 5* části • elegantně 
a  komfortně zařízené dvoulůžkové apart-
mány skládající se z ložnice a obývacího po-
koje s možností 1 - 2 přistýlek • apartmány 
jsou zařízeny: kuchyňským koutem - sporák, 
lednička s  mrazákem, mikrovlnná trouba 
(za poplatek) • jídelní stůl se židlemi • trezor 

(za poplatek) • klimatizace • SAT TV • telefon 
• vlastní příslušenství (koupelna 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 hotel. komplex

oficiální hodnocení: **** / *****
webstránka: www.sunsetresort.bg

Naše mínění:  tento unikátní hotelový komplex 
najdete přímo u 400 metrů dlouhé přírodní pí-
sečné pláže v nové části letoviska Pomorie. Řadí 
se do kategorie největších a nejexkluzivnějších 
resortů na pobřeží Černého moře. Skládá se ze 
šesti vícepodlažních elegantních hotelů nabí-
zejících vkusné ubytování a vynikající služby. 
Osvěžení, zábavu a relax najdete u některého ze 
čtyř bazénů dotvářejících přepychovou architek-
turu tohoto výjimečného místa. Rozmazlovat se 
nechte ve spa a wellness centru, které má pro vás 
připravený nespočet lákavých masáží a terapií. 

vPomorie

https://tiptravel.cz/dovolena/bulharsko/sunset-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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• 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 • lehké 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 » 270

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

Aquapark Sunset

Sunset Family

od 9 353 Kč /8 dní • od 15 593 Kč/12 dní
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Poloha: v  klidnějším letovisku Elenite • cca 
10 km od rušného střediska Slunečné pobře-
ží s  množstvím obchůdků, barů, restaurací 
a  diskoték (pravidelné spojení autobusem) 
• přímo u pláže s  jemným pískem a pozvol-
ným vstupem 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 po-
hodlně zařízené 2-lůžkové pokoje s možností 
1 nebo 2 přistýlek •  klimatizace •  lednička • 
satelitní TV • telefon •  fén • vlastní příslušen-
ství (koupelna se sprchou nebo vanou a WC) 
• balkon nebo terasa s posezením

Vybavení hotelů: společné pro všechny 
hotelové budovy: vstupní hala s  recepcí 
• restaurace • lobby bar • pool bar • bazén (slu-
nečníky a lehátka u bazénu zdarma) • v are-
álu Royal Club Victoria je k  dispozici všem 
klientům: bar na pláži (za poplatek) • tenisové 
kurty • minigolf • aquapark Atlantida • menší 
nákupní zóna • 2 à la carte restaurace • kavár-
na • Wi-Fi připojení • dětské hřiště • bowling • 
noční klub • spa centrum • lékař • parkováni u 
hotelu (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: dlouhá hotelová písečná pláž promí-
chaná kamínky u vstupu • s pozvolným vstu-

Royal Club Victoria hotel. komplex

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.victoriagroup.bg 

Naše mínění: stylový hotelový komplex, nachá-
zející se v rekreační oblasti Elenite, 10km od le-
toviska - Slunečného pobřeží, zajišťuje pro své 
hosty odpočinek i zábavu. Nabízí široký rozsah 
služeb v unikátní kombinaci křišťálově čistého 
moře a impozantních hor. Souhra originální ar-
chitektury a působivé elegance dodává tomuto 
resortu nádech jedinečnosti. Ultra all inclusive 
program nezahrnuje pouze občerstvení a nápoje 
během celého dne, ale i množství zábavních akti-
vit. V rozlehlém areálu najdete kromě jedinečné-
ho aquaparku Atlantida s množstvím skluzavek 
a tobogánů i bazény pro dospělé a děti, vodní 
sporty, minigolfové hřiště, tenisový kurt, bar, 
noční klub a restaurace. Výjimečné chvíle bezpo-
chyby zažijete v krásném spa centru, které vám 
nabídne nespočet procedur.   

vElenite

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

pokoj Royal Park

https://tiptravel.cz/dovolena/bulharsko/royal-club-victoria/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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pem do moře vhodným pro děti i neplavce • 
lehátka a slunečníky (zdarma) 

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. 

Ceník » 270

tih

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

pokoj Atrium a Andalusia

od 7 343 Kč /8 dní • od 12 068 Kč/12 dní
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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, vkusně zařízené 2-lůž-
kové hotelové pokoje s možností 1 - 2 přis-
týlek •  rodinné pokoje se 2 klasickými lůžky 
a  možností až 3 přistýlek • klimatizace • te-
lefon • satelitní TV • lednička, resp. minibar 
•  rychlovarná konvice • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou nebo vanou, 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

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.kotva-bg.com 

Naše mínění: i letos jsme se rozhodli zařadit 
do  naší nabídky tento výjimečný hotel, který si 
svými službami, výbornou polohou a přátelským 
přístupem personálu získal už nejednoho z turis-
tů. Hotel Kotva je unikátní originálním vybavením 
areálu, jehož neodmyslitelnou součástí je fantas-
tický miniaquapark s různými vodními atrakcemi, 
nápaditá pirátská loď a  skluzavky. Najdete ho 
na  jihu životem pulzujícího střediska Slunečné 
pobřeží, přičemž je vzdálený jen 15 minut chůze 
od historického, mýty opředeného městečka Ne-
sebar. Tento kompletně zrekonstruovaný hotel 
s útulnými pokoji, moderně a vkusně zařízeným 
interiérem je vyhledávaný zejména rodinami 
s dětmi. K přívlastku rodinný jistě přispívá i ochot-
ný personál a zejména již zmíněný miniaquapark, 
kde se s vašimi ratolestmi do sytosti vydovádíte 
a zabavíte. Ponořte se do víru zábavy.

vSlunečné pobřeží

rodinný pokoj

animaceanimace

hotelovéhotelové

https://tiptravel.cz/dovolena/bulharsko/kotva/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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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 » 268

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 5 765 Kč/8 dní • od 8 729 Kč/12 dní
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Poloha: hotel nacházející se v severní části 
živého střediska Slunečného pobřeží • jen 
30 km od letiště v Burgasu • přímo u široké  
písečné pláže • od hotelu vede promená-
da plná obchůdků a zábavných atrakcí až 
přímo do centra letoviska • přibližně 7 km 
vzdálený od historického městečka Nesebar 
známého zejména svými památkami zapsa-
nými v seznamu chráněného kulturního de-
dictví UNESCO

Ubytování: komfortní 2-lůžkové pokoje s 
možností 1 nebo 2 přistýlek • klimatizace 
• telefon • SAT TV • lednička • vlastní hygie-
nické zařízení (koupelna se sprchou, resp. 
vanou a WC) • fén • trezor (za poplatek) • 

balkon nebo terasa s posezením • pokoje s 
výhledem na moře (za příplatek) 

Vybavení hotelu: velká a prostorná vstup-
ní hala s recepcí a posezením • 3 restaurace 
(Hollywood, Gondola, Victoria) • lobby bar 
Safari • pool bar Palma • Irish bar • Mezzani-
ne bar • vnější bazénový komplex s odděle-
nými dětskými částmi • kvalitně vybavené 
spa centrum • vnitřní bazén • jacuzzi • kadeř-
nictví • kosmetický salon • sauna • fitness • 
WiFi na recepci zdarma • menší obchůdky 
• lékař • směnárna • hotelové parkoviště (za 
poplatek) 

Stravování: snídaně podávané formou 

Victoria Palace hotel  
oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.victoriagroup.bg

Naše mínění: jako novinku jsme pro vás na tuto 
sezónu pečlivě vybrali hotel ze známé hotelo-
vé sítě Victoria Group. Victoria Palace se nachází 
přímo u široké písečné pláže známého letovis-
ka Slunečné pobřeží. Je postaven v honosném 
stylu a své návštěvníky bezpochyby zaujme už 
při příjezdu. Vstupní hala s recepcí a posezením 
v baru ještě dotvářejí dojem impozantnosti. 
Velkou výhodou tohoto hotelu je jednoznačně 
jeho výjimečná poloha a ranní výhled z okna 
vašeho pokoje na nekonečný horizont Černého 
moře. V neposlední řadě bohatá a chutná strava 
plná těch nejlepších dobrot bulharské i světové 
kuchyně. Komplex kaskádových bazénů, blíz-
kost moře a dostupnost centra přes přilehlou 
pěší promenádu plnou obchůdků a atrakcí, to 
je jen malá ochutnávka toho co můžete zažít.

Slunečné pobřeží
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bohatých švédských stolů • možnost stravo-
vání all inclusive (za příplatek)

Pláž: široká s jemným zlatavým pískem a s 
pozvolným vstupem do moře • vhodná i pro 
děti a neplavce • slunečníky a lehátka (za 
poplatek) • vodní sporty a atrakce pro různé 
věkové kategorie (za poplatek) • na pláži se 
nacházejí i vyhrazené bezplatné pasáže bez 
slunečníků a lehátek 

Sport a  zábava: wellness a spa centrum 
• internetový koutek • posilovna • casino • 
před hotelem se nachází hlavní promenáda 
vedoucí až do samotného centra, kde naj-
dete množství barů a diskoték

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře jsou servírovány 

formou bohatých a lahodných švédských 
stolů včetně nápojů a velkého výběru de-
zertů •  lehké občerstvení podávané bě-
hem dne • zmrzlina, káva, čaj • během ce-
lého dne místní alkoholické a 
nealkoholické nápoje a míchané drinky 
dle nabídky hotelu • slunečníky a lehátka 
u bazénu • 1x za pobyt večeře v a‘ la carte 
restauraci La Gondola (vyžaduje se rezer-
vace předem)

Ceník » 269

tuh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 6 935 Kč/8 dní • od 10 133 Kč/12 dní



116 BULHARSKO

Poloha: tento zajímavý prázdninový resort 
najdete v  centru oblíbeného, živého a  tu-
risty vyhledávaného bulharského střediska 
Slunečné pobřeží • přímo u  písečné pláže 
• přibližně 5 km od  historického městečka 
Nesebar • před hotelem je dlouhá plážová 
promenáda lákající k podvečerním procház-
kám, která je lemovaná obchůdky nejen se 
suvenýry a spoustou atrakcí pro malé a velké

Ubytování: Chaika Resort: Chaika Arcadia 
a Chaika Beach – stylové 2-lůžkové hotelové 
pokoje s možností 1 nebo 2 přistýlek • v po-
koji se nachází: klimatizace • telefon • SAT TV 
• lednička • vlastní příslušenství (koupelna 
se sprchou, resp. vanou a WC) •  fén • trezor 

(za  poplatek) • balkon nebo terasa s  pose-
zením • pokoje s výhledem na moře v části 
Chaika Beach (za příplatek)

Vybavení hotelu: hotelový areál sestá-
vá z  hotelů Chaika Beach, Chaika Arcadia 
a Chaika Metropol • vstupní hala s recepcí • 2 
restaurace • lobby bar • pool bar • Irish bar • 
Mystic club (hudba profesionálních DJ) • dva 
venkovní bazény s  oddělenými dětskými 
částmi • menší vnitřní bazén • spa centrum 
s bohatou nabídkou masáží a  různých pro-
cedur • dětské hřiště • wifi připojení • inter-
net • kadeřnictví • hotelové obchůdky • lékař 
• směnárna • parkoviště (za poplatek) 

Chaika Beach Resort hot. komplex

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.victoriagroup.bg 

Naše mínění: oblíbený hotelový resort, sestá-
vající z  Chaika Resort (Chaika Beach a  Chaika 
Arcadia) a  hotelu Chaika Metropol, se nachází 
v centru prestižního Slunečného pobřeží, přímo 
u pláže, kterou od hotelu dělí jen malebná pro-
menáda s obchůdky nabízejícími veselé i zajíma-
vé suvenýry. Pokud patříte ke klientům vyhledá-
vajícím zábavu a živé centrum střediska, budeme 
poctěni nabídnout vám nezapomenutelnou do-
volenou strávenou na tomto jedinečném místě. 
Celý hotelový komplex, od recepce přes pokoje 
až po  okolní areál, dýchá stylem a  originalitou. 
Vkusně a  elegantně zařízené hotelové pokoje 
vám nabídnou výhled na  malebný záliv nebo 
na  nádhernou bulharskou přírodu. Pokud jste 
příznivci wellness, nemůžete si nechat ujít příle-
žitost využít služeb unikátního spa centra.

vSlunečné pobřeží

https://tiptravel.cz/dovolena/bulharsko/chaika-beach-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Stravování: snídaně formou bohatých 
švédských stolů • možnost doobjednání po-
lopenze nebo all inclusive

Pláže: přímo u  písečné pláže s  pozvolným 
vstupem do  moře, vhodné i  pro malé děti 
a  neplavce • pláž oceněná Modrou vlajkou  
• slunečníky a  lehátka (za poplatek) • vodní 
sporty a atrakce (za poplatek) 

Sport a  zábava: wellness a  spa centrum 
s  nabídkou komplexních lázeňských služeb 
• internetový koutek • půjčovna aut •  hotelo-
vé denní animace • v blízkosti množství barů 
a diskoték 

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

mou švédských stolů včetně nápojů a širo-
kého výběru dezertů • lehké občerstvení 
podávané během dne - zmrzlina, káva, čaj, 
koláčky • během celého dne místní alkoho-
lické a  nealkoholické nápoje • slunečníky 
a  lehátka u  bazénů zdarma • jeden volný 
vstup do aquaparku hotelového komplexu 
Royal Club Victoria v  Elenite s  tobogány 
a skluzavkami

Ceník » 268
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VSTUP ZDARMA

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 5 453 Kč/8 dní • od 8 417 Kč/12 dní
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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-
sebar, které je zapsáno na  seznamu kultur-
ního dědictví UNESCO • pravidelné spojení 
mezi letoviskem Slunečné pobřeží a městeč-
kem Nesebar je zajištěno místní autobuso-
vou dopravou nebo turistickým vláčkem • 
hotel je vzdálen přibližně 250 m od  široké 
písečné pláže s pozvolným vstupem  

Ubytování: příjemně a  moderně zaříze-
né 2-lůžkové pokoje s  možností umístění 1 
nebo 2 přistýlek • klimatizace • telefon • sa-
telitní TV • lednička • vlastní hygienické přís-
lušenství (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 nealko-
holických nápojů • trezory (na recepci za po-
platek) • směnárna • Wi-Fi připojení • 4 výtahy 
z  toho 1 panoramatický • hlavní restaurace 
s  venkovní terasou a  posezením • venkovní 
bazén s oddělenou částí pro nejmenší hote-
lové návštěvníky • terasa na slunění obklopu-
jící bazén, na níž jsou umístěny lehátka a slu-
nečníky (zdarma) • bar u  bazénu nabízející 
zmrzlinu a osvěžující 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 návštěvníky situ-
ováno v hotelové zahradě • hotelové parko-
viště 

Stravování: formou all inclusive 

Dunav hotel

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.hotel-dunav.com 

Naše mínění: mimořádně oblíbený hotel Dunav 
vám snad ani nemusíme představovat. Nachází 
se v širším centru Slunečného pobřeží a již po 
několik letních sezón patří mezi nejvyhledáva-
nější hotely, které mají v naší nabídce rekreač-
ních pobytů své stálé místo. Moderní interiér 
hotelu, elegantně zařízené pokoje, vynikající 
strava, kvalitní služby all inclusive, vstřícný per-
sonál, krásná udržovaná zahrada s bazénem a 
sluneční terasou, to jsou jen některé z předností 
tohoto příjemného prázdninového místa vhod-
ného i pro náročnější rekreanty. 

vSlunečné pobřeží

https://tiptravel.cz/dovolena/bulharsko/dunav/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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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 lemu-
je široká promenáda s  bary, restauracemi, 
cukrárnami, s obchůdky se suvenýry a s nej-
různějšími prázdninovými atrakcemi pro děti 
i dospělé 

Sport a zábava: stolní tenis • fitness centrum 
• nabídka masáží • biliard • středisko Slunečné 
pobřeží nabízí pestrou a  atraktivní nabíd-
ku vodních sportů, které můžete vyzkoušet 
na nedaleké pláži: plážový volejbal • plážový 
fotbal • motorové vodní sporty: parasailing, 
paragliding, vodní skútry, vodní banán a kola, 
které za sebou táhne motorový člun (za po-
platek) • šlapadla (za  poplatek) • pronájem 
motorového člunu (za poplatek)

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře jsou servírovány 

formou chutných a  bohatých švédských 
stolů v hotelové restauraci s terasou, včet-
ně místních alkoholických a  nealkoholic-
kých nápojů • během obědů a večeří jsou 
podávána jídla místní bulharské i meziná-
rodní kuchyně • alkoholické nápoje zahr-
nují: gin, whisky, mastiku, koňak, vodku, 
různé likéry, bílé a červené víno, pivo • ne-
alkoholické nápoje zahrnují: colu, Mirindu, 
7UP, vodu a teplé nápoje (káva, čaj, mléko, 
kakao) • v baru u bazénu se během dne po-
dává zmrzlina, koláčky, alkoholické a neal-
koholické nápoje • v snack baru je v odpo-
ledních hodinách servírováno lehké 
občerstvení: pizza, špagety a  také alko 
a  nealko nápoje • slunečníky, lehátka 
a matrace u bazénu 

Ceník » 270

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 7 793 Kč/8 dní • od 11 459 Kč/12 dní
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Perla hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.ehotels-bg.com

Naše mínění: i tento rok jsme do naší nabídky 
zařadili stylový hotel Perla. Nachází se v  severní 
časti populárního letoviska Slunečné pobreží, 
s množstvím obchůdků a restaurací. Zaujme vás 
svojí architektonickou stavbou, ke které patří 
venkovní bazén, kde máte dostatek prostoru 
na pravý relax. Zpříjemnit volné chvíle si může-
te i procházkami po centru Slunečného pobřeží, 
kde najdete rušné dynamické uličky i romantické 
zákoutí. Ti, kteří touží po troše historie a kvalitně 
stráveném čase, mají možnost zájít do nedaleké-
ho městečka Nesebar.

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 pros-
torné 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 
vstupem do moře, vhodná i pro malé děti • le-
hátka a slunečníky (za poplatek) • velký výběr 
vodních a sportovních atrakcí

Sport a zábava: menší fitness centrum • ku-
lečník • herna • šipky • šachy • v blízkosti hotelu 
diskotéky • kluby • bary • adrenalinové prázd-
ninové atrakce pro malé i velké • aquapark

all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře podávané formou 

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

Ceník » 270

tuSlunečné pobřeží od 7 481 Kč/8 dní • od 10 835 Kč/12 dní
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Park Hotel 
Continental hotel

oficiální hodnocení: ** / *** 
webstránka: www.parkhotelcontinental.com 

Naše mínění: nedaleko centra nejznámější-
ho bulharského letoviska Slunečného pobřeží, 
uprostřed zeleného píniového parku s  velkým 
bazénem, kde své místo mají i ti nejmladší náv-
štěvníci, 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 personál a to všechno jsou as-
pekty k prožití skutečně příjemné dovolené.

Poloha: v  živé části střediska Slunečné po-
břeží s obchůdky, restauracemi, bary a  jinými 
prázdninovými atrakcemi • autobusové spo-
jení 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) • směnárna • 
wifi připojení na recepci (za poplatek) • hlavní 
restaurace s venkovní terasou • 2* část s vlast-
ní restaurací určenou pouze pro podávání 
snídaní (platí pro klienty ubytované v 2* části, 
obědy a večeře jsou podávány ve společné 
hlavní restaurací) • lobby bar • pool bar • pros-

torný bazén s oddělenou dětskou částí • slu-
nečníky a lehátka u bazénu (zdarma) •  dětské 
hřiště • hotelové parkoviště (za poplatek) 

Stravování: formou all inclusive light

Pláže: cca 200 m od  čisté písečné pláže • 
široká nabídka plážových a  vodních sportů 
(za poplatek)  

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

all inclusive light snídaně, obědy a  večeře 
podávané formou pes-

trých a chutných švédských stolů • nápoje 
během snídaně jako káva, čaj, džús, voda • 
během obědů a večeří se podává víno, 
pivo, nealkoholické a teplé nápoje • lehát-
ka a slunečníky u bazénu

Ceník » 268

tuv Slunečné pobřeží

pokoj **

pokoj ***

od 4 751 Kč/8 dní • od 7 715 Kč/12 dní

https://tiptravel.cz/dovolena/bulharsko/park-hotel-continental/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Azurro hotel

oficiální hodnocení: ***

Naše mínění: v  oblíbeném středisku Slunečné 
pobřeží máme pro vás připravenou další skvělou 
nabídku - hotel Azurro. V tomto mimořádně pří-
jemném hotelu nacházejícím se v blízkosti pláže 
si můžete lenošení zpestřit různými letními atrak-
cemi nebo se jen tak oddávat slunečním papr-
skům u  hotelového bazénu. Nedaleké centrum 
letoviska s bary, diskotékami, restauracemi a ob-
chůdky se zase postará o večerní zážitky. Pokud 
se chcete kromě zábavy dozvědět něco i o bal-
kánské kultuře a historii, nezapomeňte navštívit 
nedaleký starobylý Nesebar s jedinečnou atmo-
sférou dřevěných domků a úzkých uliček.

Poloha: nedaleko vyhledávaného centra 
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 po-
koje s možností 1 přistýlky • klimatizace • TV/
SAT • 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 •  tre-
zory na  recepci (za  poplatek) •  lobby bar 
•  restaurace na  poschodí •  bazén s  odděle-
nou částí pro  děti •  bar u  bazénu • terasa 
na slunění s  lehátky a slunečníky (zdarma) • 
masáže • fitness (zdarma) • kadeřnictví

Stravování: formou all inclusive

Pláže: krásná písečná pláž s  pozvolným 
vstupem do  moře vhodná i  pro neplavce 
a rodiny s malými dětmi • lehátka a sluneční-
ky (za poplatek) 

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 
restauraci • během obědů je možnost ob-
čerstvit se formou rychlého občerstvení 
v barbecue restauraci u bazénu • místní al-
koholické a  nealkoholické nápoje 
v  průběhu dne • v  barbecue restauraci je 
v odpoledních hodinách servírováno lehké 
občerstvení a nápoje • lehátka a slunečníky 
u bazénu • fitness

Ceník » 269

vtuSlunečné pobřeží od 6 233 Kč/8 dní • od 9 587 Kč/12 dní

https://tiptravel.cz/dovolena/bulharsko/azurro/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Sredec hotel

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

Naše mínění: tento velice oblíbený hotel s výbor-
nou polohou blízko centra letoviska je určen pro 
středně náročné zákazníky. Tito určitě ocení ži-
vou letní prázdninovou atmosféru a překrásnou 
širokou písečnou pláží. Zmínit je třeba i milý per-
sonál a prostorný bazén s dětskou částí umístěný 
do upravené hotelové zahrady plné zeleně. Hotel 
poskytuje ubytování v pokojích zařízených v mo-
derním stylu převážně s  výhledem na  bazén. 
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 Slunečné 
pobřeží je autobusem nebo turistickým vláč-
kem zajištěno pravidelné spojení s  historic-
kým městečkem Nesebar. 

Ubytování: moderně a  útulně zařízené 
2-lůžkové pokoje s  možností 1 přistýlky • 
klimatizace • TV • lednička, resp. minibar 
•  telefon • vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou 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 » 268
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Sea Breeze hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.seabreeze.bg

Naše mínění: hotel ležící přímo na písečné pláži 
uprostřed pulzujícího srdce oblíbeného středis-
ka Slunečné pobřeží. Kouzelný výhled na moře, 
který nabízí většina pokojů, umocní vaše příjem-
né pocity z pohodové dovolené za dostupnou 
cenu. Pokud chcete být součástí víru noční zába-
vy, tak právě poloha hotelu Sea Breeze je ideální. 
Je to jen pár kroků do centra  s bohatou nabíd-
kou večerního života, jaké jen Slunečné pobřeží 
může nabídnout. Příjemný relax vám nabízí ho-
telový bazén, stejně tak i posezení  v příjemném 
denním baru na terase. 

Poloha: hotel se nachází na široké písečné 
pláži, kterou dělí pěší promenáda • samot-
né centrum je pouze 10 min. chůze, najdete 
zde množství obchodů, butiků, obchůdků 
se suvenýry • chutné místní i mezinárod-
ní restaurace, které budou lahodit vaším 
chuťovým pohárkům • kavárny, bary, trhy • 
starobylé městečko Nesebar spojené pravi-
delnou autobusovou linkou

Ubytovaní: 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, po-
sezením • směnárna • trezor (za poplatek) • 
restaurace • denní bar na terase • wifi připo-
jení v lobby (zdarma) • bazén s oddělenou 
částí pro děti • lehátka a slunečníky u bazé-
nu (zdarma) • nákupní pasáž se suvenýry • 

kadeřnický a kosmetický salon • posilovna • 
parkoviště (za poplatek)

Stravovaní: snídaně podávané formou 
chutných švédských stolů

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

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

Ceník » 268

tugSlunečné pobřeží od 4 205 Kč/8 dní • od 6 857 Kč/12 dní
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Slunečné pobřeží

Sunny Day 
hotel

oficiální hodnocení: ***

Naše mínění: tento příjemný hotel s pečlivě udržovanou 
zahradou, ukrytý v novější části oblíbeného letoviska Slu-
nečné pobřeží, nedaleko široké písečné pláže a zábavního 
centra, je již dostatečně prověřený spokojeností našich 
klientů. Překvapí vás zejména množstvím služeb, vybave-
ností a vstřícným personálem. 

Efir 
apartmány

oficiální hodnocení: ***

Naše mínění: apartmány EFIR jsou jako stvořené pro chví-
le oddechu vícečlenných rodin, nebo skupin přátel. Blízká 
dostupnost živého centra Slunečného pobřeží, na  skok 
od  písečné pláže, 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 vyhledávaného 
střediska Slunečné pobřeží • cca 200 m 
od písečné pláže • nedaleko od rušného 
centra této části letoviska s  obchůdky, 
restauracemi, bary, diskotékami a  noční-
mi kluby • přibližně 2,5 km od centra Slu-
nečného pobřeží

Ubytování: účelně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností jedné nebo dvou přis-
týlek • individuální klimatizace • vlastní 
příslušenství (koupelna se sprchou a WC) 
• TV • telefon • lednička • balkon s pose-
zením • 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: písečná pláž 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 
• četné 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 » 268

Poloha: v severní části známého letovis-
ka Slunečné pobřeží • vedle sesterského 
hotelu Sunny Day • cca 200 m od písečné 
pláže • přibližně 2,5 km od centra Sluneč-
ného pobřeží s  obchůdky, restauracemi, 
bary, diskotékami a nočními kluby • auto-
busová zastávka s pravidelným spojením 
s  ostatními částmi letoviska v  blízkosti 
hotelu

Ubytování: moderně zařízené prostor-
né apartmány se čtyřmi klasickými lůžky 
a  možností jedné přistýlky • skládají se 
z ložnice a obývacího pokoje • klimatizace 
• vlastní příslušenství (koupelna s vanou, 
resp. sprchou a WC) • SAT TV • plně zaří-
zený kuchyňský kout • lednička • balkon 
s posezením

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  vy-
bavení sesterského hotelu Sunny Day: 
recepce se směnárnou • trezor (za popla-
tek) • restaurace • bazén s oddělenou částí 
pro děti a  se slunečníky a  lehátky (zdar-
ma) • pool bar • dětské hřiště • skluzavky • 
internet • 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 • četné 
možnosti zábavních aktivit v  letovisku 
např. blízký aquapark

Ceník » 267

od 4 049 Kč/8 dní • od 6 389 Kč/ 12 dní 

od 3 893 Kč/8 dní • od 6 389 Kč/ 12 dní 
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Caesar Palace hotel

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

Naše mínění: výjimečná poloha hotelu přímo 
na krásné písečné pláži v tichém zálivu letoviska 
Svatý Vlas, vás zajisté okouzlí svojí nespoutanou 
krásou a  klidem. Obklopen nádhernou a  vždy 
zelenou přírodou, dýchá Caesar Palace příjem-
nou a  pohodovou atmosférou. Úžasný výhled 
na  městečko Nesebar, komfortní a  elegantní 
ubytování, výborná strava ve  spojení s  kvalitní-
mi službami, vždy milý a ochotný personál vám 
zaručí prožití vysněné a  ničím nerušené dovo-
lené. Přijměte naše pozvání do  hotelu v  krásné 
přírodě, kde zapomenete na každodenní starosti. 

Poloha: na  okraji oblíbeného a  klidného 
letoviska Svatý Vlas • přímo na  nádherné 
písečné pláži v  obklopení zelených svahů • 
centrum letoviska s nákupními a zábavnými 
možnostmi lehce dostupné autobusovou 
dopravou • pravidelné spojení autobusem 
s okolními letovisky

Ubytování: elegantně a komfortně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky 
• klimatizace • TV • minibar • telefon • vlastní 
příslušenství (koupelna se sprchou, WC a fé-
nem na  vlasy) • balkon s  posezením • větši-
na pokojů s  výhledem na  moře • prostorná 
studia s  2 klasickými lůžky s  možností až 3 
přistýlek • kuchyňský kout • TV • klimatizace 
• telefon • vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou, WC a fénem na vlasy) • balkon s po-
sezením a s výhledem na moře

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí a pří-
jemným posezením • trezor na recepci (za po-
platek) • 4 bary - lobby, pool, snack a Irish bar • 

wifi připojení na recepci a v lobby baru • hlavní 
restaurace s terasou a výhledem na moře • à la 
carte restaurace • bazén • dětský bazén • jacuzzi  
• 2 terasy s  lehátkami a  slunečníky (zdarma) • 
výtahy • dětské hřiště • obchůdek • parkoviště 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: přímo na malebné písečné pláži s po-
zvolným vstupem do  moře • lehátka a  slu-
nečníky (za poplatek)

Sport a  zábava: fitness • masáže • sauna • 
biliard • šipky • stolní tenis • hotelové animace 

all inclusive snídaně, pozdní sní-
daně, obědy a  večeře 

podávané formou pestrých švédských 
stolů• místní alko a  nealko nápoje • lehké 
občerstvení během dne - zmrzlina, snacky, 
káva, čaj • lehátka a slunečníky u bazénu • 
fitness • stolní tenis 

Ceník » 270

tugSvatý Vlas od 7 481 Kč/8 dní • od 11 849 Kč/12 dní



127BULHARSKO

Poloha: v klidnější části letoviska Svatý Vlas 
• cca 500 m od  menšího centra střediska 
s  obchůdky, restauracemi a  kavárnami s  pří-
jemným posezením • 4 km od  živého leto-
viska Slunečné pobřeží (pravidelné spojení 
je zabezpečené místním 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 • mo-
derní nábytek • klimatizace • telefon • TV / SAT 
• Wi-Fi (zdarma) • lednička • trezor na  pokoji 
(za poplatek) • vlastní příslušenství (koupelna 
se sprchou, WC a fén) • balkon nebo terasa 

Vybavení hotelu: recepce • směnárna • útul-
ná a příjemná restaurace • bar • internet • ba-
zén s oddělenou dětskou částí • slunečná tera-
sa s posezením (slunečníky a lehátka zdarma) 

Stravování: snídaně podávané formou švéd-
ských stolů 

Pláže: udržovaná písečná pláž s  pozvol-
ným vstupem do moře • lehátka a sluneční-
ky (za  poplatek) • v  blízkosti pláže malebný 
přístav jako stvořený na romantické procház-
ky • široká paleta vodních sportů na pláži, jako 
například: parasailing, vodní lyže, jízda za člu-
nem na banánu • nabídka masáží (za popla-
tek) 

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

Ceník » 267

Venera 
hotel

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

Naše mínění: mimořádně oblíbený a velmi sym-
patický rodinný hotel s  jedinečnou atmosférou, 
situovaný v  klidném prostředí letoviska Svatý 
Vlas, najdete v  blízkosti písečné pláže. Hotel je 
ideální zejména pro klienty toužící po odpočin-
kové dovolené. Ubytování poskytuje v  moder-
ních dvoulůžkových pokojích s  možností jedné 
přistýlky. Ti, kteří touží po  rušnějším nočním ži-
votě, mohou využít pravidelné autobusové spo-
jení s  nedalekým Slunečním pobřežím. Věříme, 
že si hotel Venera během sezóny najde své oblí-
bence, kteří se vrátí z dovolené spokojeni. 

tug Svatý Vlas  od 3 191 Kč/8 dní • od 5 141 Kč/12 dní
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Korona 
hotel  

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.tiptravel.cz

Naše mínění: hotel Korona se nachází v klidněj-
ším, ale stále populárnějším a vyhledávanějším 
letovisku Svatý Vlas. Dominantou hotelu je pros-
torný bazén s oddělenou částí pro děti a skluzav-
kou. Ze slunečné letní terasy hotelu se před vámi 
otevře neopakovatelný výhled na  krásnou pláž, 
širé moře a celé letovisko Svatý Vlas, Slunečné po-
břeží až po unikátní starý Nesebar. Na blízké pláži 
je v nabídce široká nabídka vodních a plážových 
sportů. Příjemnou procházkou se za několik mi-
nut dostanete do centra střediska, kde nechybí 
stylové restaurace, kavárny a obchůdky.

Poloha: v klidném, ale stále více oblíbeněj-
ším a rozrůstajícím se letovisku Svatý Vlas • 
cca 50 m od překrásné písečné pláže s poz-
volným vstupem do moře • 4 km od Sluneč-
ného pobřeží s množstvím barů, restaurací, 
diskoték a obchůdků s nejrůznejším zbožím, 
s nímž má zajištěné pravidelné spojení au-
tobusem 

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 překrásné 
čisté písečné pláže s  pozvolným vstupem 
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  občer-
stvením, 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 » 267

tugSvatý Vlas od 3 191 Kč/8 dní • od 5 141 Kč/ 12 dní
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Belica hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.hotel-belitsa.com

Naše mínění: v  tiché příjemné části letoviska 
Primorsko, nedaleko písečných dun, se nachází 
hotel Belica, který jsme pro vás zařadili do letoš-
ní nabídky. Okouzlí vás svou polohou a krásným 
venkovním bazénem. Hotel je obklopen zelení, 
která vytváří příjemnou atmosféru. Při vstupu vás 
přivítá prostorná hotelová hala s recepcí a pose-
zením, 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 dvě zla-
té písečné pláže • nejbližší je vzdálená 250 m

Ubytování: moderně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 - 2 přistýlek • klimatiza-
ce • SAT TV • 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 po-
platek) • lobby bar • pool bar • restaurace • 
konferenční místnost • wifi (za  poplatek) • 
dětské hřiště • vnější hřiště • basketbalový koš 
• tenis (za  poplatek) • stolní tenis (zdarma) • 
bazén s  oddělenou částí pro děti • lehátka 
a  slunečníky u  bazénu (zdarma) • hotelová 
zahrada • parkoviště (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: písečné pláže s pozvolným vstupem 
do moře • slunečníky a lehátka (za poplatek) • 

služby plavčíka • nabídka občerstvení na plá-
ži • možnost využití vodních sportů • wind-
surfing • šlapadla • plážový volejbal

Sport a  zábava: v  samotném areálu se 
nachází několik možností jak využít čas, na-
příklad dětské hřiště • venkovní hřiště pro 
sportovce • tenisový kurt • v centru najdete 
množství restaurací domácí i  mezinárodní 
kuchyně • bary • supermarkety 

all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře jsou servírované 

formou švédských stolů v hotelové restau-
raci • pozdní snídaně • lehké odpolední ob-
čerstvení - sendviče a koláčky • neomezená 
konzumace alkoholických a  nealkoholic-
kých nápojů místní produkce v lobby baru 
a restauraci• wifi (30min denně) • sluneční-
ky a lehátka u bazénu

Ceník » 269

tu Primorskood 5 921 Kč/8 dní • od 8 963 Kč /12 dní
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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  dobrod-
ružných 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 2-lůžkové po-
koje s  možností 1 - 2 přistýlek • ubytování 
je možné i  v  rodinných pokojích se 2 přis-
týlkami • klimatizace • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou, resp. vanou, WC) • 
SAT TV • lednička • Wi-Fi připojení (zdarma) • 
balkon s posezením

Vybavení hotelu: při vstupu do hotelu vás 
přivítá velká vstupní hala s recepcí a příjem-
ným posezením • trezor (za poplatek) • vý-
tah • TV • Wi-Fi připojení • hotelová restau-
race • venkovní posezení • pool bar • lobby 
bar • venkovní bazén s oddělenou dětskou 
částí • lehátka a  slunečníky (zdarma) • dět-
ské hřiště • biliard (za poplatek) • stolní tenis 
(za poplatek) • parkování (zdarma)

Tishina hotel  
oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.tiptravel.cz

Naše mínění: v samotném srdci letoviska Primor-
sko se nachází hotel Tishina. Už samotný název 
hotelu (Tishina - ticho) prozrazuje, že tento ho-
tel je vybudován v sice centrální, ale zato klidné 
části letoviska Primorsko. Areál hotelu je zasazen 
uprostřed krásné zahrady plné zeleně a pestro-
barevných květů. Okouzlí vás nádherný výhled 
na  moře, který si můžete vychutnat z  pohodlí 
svého hotelového pokoje. Pocit zasloužené do-
volené můžete prožít u velkého bazénu, který je 
centrem relaxu a  zábavy celého areálu, kde se 
o vás postará náš zkušený animační tým. V okolí 
hotelu se nacházejí dvě široké a dlouhé písečné 
sluncem zalité pláže, které nabízejí turistům širo-
kou nabídku aktivního vyžití.

Primorsko

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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Stravování: formou all inclusive

Pláže: dvě prostranné a  dlouhé písečné 
pláže nabízející lehátka a slunečníky (za po-
platek) • pozvolný vstup do moře vhodný i 
pro neplavce a malé 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 vý-
letů • nedaleký aquapark 

all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře jsou servírované 

formou švédských stolů v  hotelové 
restauraci • místní alkoholické a nealkoho-
lické nápoje • během dne se podáva lehké 
občerstvení, 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 
způsobem obohatí vaši dovolenou. 

Ceník » 269

tig

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 5 993 Kč/8 dní • od  9 218 Kč/12 dní
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Queen Nelly hotel

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

Naše mínění: v minulé sezoně patřil mezi nej-
oblíbenější hotely letoviska Primorsko. Hotel je 
známý svými kvalitními službami, milým a přívě-
tivým personálem, stejně tak i  bohatými mož-
nostmi kulturního a  společenského vyžití, kde 
na hlavní ulici, která je pouze na  skok od hote-
lu, najdete množství obchůdků, restaurací, barů 
a kaváren. Hotel Queen Nelly ocení i rodiny s dět-
mi, které se mohou vyřádit v krásném venkovním 
bazénu s  oddělenou částí pro děti, zatímco vy 
si dopřejete relaxaci pod slunečníkem v příjem-
ném hotelovém areálu.

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  ve-
čeře jsou podávány 

v hlavní restauraci formou bohatého a roz-
manitého bufetu • pozdní snídaně • lehké 
občerstvení v  odpoledních hodinách - 
pizza, toasty, sendviče, koláčky, ovoce •  
konzumace alkoholických a  nealkoholic-
kých nápojů místní produkce 

Ceník» 269

tuPrimorsko od 6 077 Kč/8 dní • od 9 431 Kč/12 dní
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Sveti Dimitar hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.hotel-svetidimitar.com

Naše mínění: tento příjemný útulný hotel si zami-
lujete na první pohled. Je postaven v zajímavém 
stylu s nádechem rodinné atmosféry. Hotel Sveti 
Dimitar jsme i letos zařadili do naší nabídky zejmé-
na kvůli jeho poloze, čistotě a příjemnému perso-
nálu, který má vždy úsměv na tváři a vyhoví vám  
k úplné spokojenosti. V  okolí hotelu se nachá-
zí několik stravovacích možností, kde si přijdou 
na  své i  nároční gurmáni. Večer si můžete po-
sedět u příjemné živé hudby, která bude znít 
z nedaleké restaurace a vykouzlí tu pravou prázd-
ninovou atmosféru.

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 2-lůžkové pokoje 
s  možností až 2 přistýlek • rodinné pokoje 
vhodné pro 3 až 5 osob • klimatizace • vlast-
ní příslušenství (koupelna se sprchou a WC) 
• TV / SAT• lednička • telefon • balkon s po-
sezením

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 • menší bazén (lehátka a  slu-
nečníky zdarma) • dětské hřiště • stolní tenis 
• biliard • masáže • fitness centrum • sauna

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

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» 267
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M-1 hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.tiptravel.cz

Naše mínění: hotel M-1 známý svojí vynikají-
cí domácí kuchyní se úspěšně uchytil v naší 
nabídce. Nachází se v  blízkosti severní pláže, 
v klidnější části Primorska. Zařízený je v krásném 
mysliveckém stylu, s nábytkem z masivního dře-
va. Ubytování nabízí ve dvoulůžkových pokojích 
s  možností jedné přistýlky, popřípadě v  rodin-
ných pokojích. Na nedaleké pláži s pozvolným 
vstupem do moře máte možnost aktivního vy-
žití a to v podobě kitesurfingu nebo zapůjčení 
si vodních skútrů. Hotel je vhodný pro méně 
náročné klienty.

Poloha: v  tišší části oblíbeného letoviska 
Primorsko • 5 min. chůze 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 • lednička • 
vlastní příslušenství (koupelna se sprchou, 
resp. vanou, WC) • balkon • sušák na prádlo

Vybavení hotelu: recepce • restaurace • 
bar • Wi-Fi připojení • menší bazén s jacuzzi 
• lehátka u  bazénu (zdarma) • možnost vy-
užití venkovního bazénu s  oddělenou dět-
skou částí v hotelu Tishina pro all inclusive 
klienty, který je vzdálený 100 m • parkování 
v blízkosti hotelu (za poplatek)

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 » 267
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od 3 191 Kč/8 dní • od 5 375 Kč/12 dní
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Plovdiv hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.tiptravel.cz

Naše mínění: v těsné blízkosti nádherné písečné 
pláže letoviska Primorsko se nachází tento útulný 
zrekonstruovaný rodinný hotel, který je oblíbe-
ný 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 vysněný romantic-
ký pohled na  moře. Na  krásné písečné pláži si 
přijdou na  své vyznavači vodních sportů, jakož 
i  rodiny s  dětmi. Velmi vkusně zařízené pokoje, 
chutná 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 dosáhne-
te 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 zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky • kli-
matizace • TV-SAT • lednička • výtah • vlastní 
příslušenství (koupelna 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 kou-
tek • dětské hry • společenské hry • šipky • pia-

no • možnost využití prádelny (za poplatek) • 
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 naj-
dete širokou nabídku místní i  mezinárodní 
kuchyně • aquapark Aqua Planet v blízkosti 
hotelu

Ceník » 267 
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Představujeme vám malý řecký ráj 
na Zemi, poloostrov Chalkidiki, jehož 
břehy omývá průzračně čisté Egejské 
moře. V obklopení borových hájů a 
olivových sadů se nacházejí tradiční 
řecké vesničky i moderně vybudova-
ná letoviska, kam přicházejí rekreanti 
ze všech koutů světa. Od letiště ve 
městě Thessaloniki, kam se dostane-
te přímým letem z Prahy, jsou Chal-
kidiki vzdálené jen zhruba 85 km.
Krásný týden, prozářený sluneční-
mi paprsky a prosycený vůní moře 
můžete strávit v tradičním řec-
kém hotelovém resortu Aristoteles  

Beach nacházejícím se na poloostro-
vě Kassandra. Pravou prázdninovou 
atmosféru ve vás umocní nádherný 
panoramatický výhled na mořskou 
hladinu, který si můžete vychutnávat 
přímo z areálu hotelu s bazénem.  Za 
zmínku stojí i malebná pláž hrající 
pestrou paletou odstínů modré bar-
vy, či blízkost tradiční vesničky Afitos. 
Pro ty, kteří touží být spjati s příro-
dou a zároveň chtějí mít nádherné 
moře na dosah ruky, nabízíme hotel 
Mendi Beach, se svými kvalitními all 
inclusive službami. Hotel najdete v 
oblasti Kalandra u nejzápadnější-
ho výběžku poloostrova Kassandra. 
Prolistujte si následující strany, vy-
berte si ubytování a služby podle 
svých představ a vydejte se spolu s 
námi na malebné Chalkidiki. Skvělou 
dovolenou zaručeně najdete.

Vydejte se spolu s námi na místa, která se tak 
zalíbila bohům Olympu, že si je vybrali za své 
sídlo, do země hrdinů starých antických bájí 
a mýtů, domova Platóna, Aristotela a dalších 

velkých filozofů - do Řecka. Právě Řecko je 
kolébkou nejstarší civilizace Evropy. Dnes se 

tady den za dnem píší dějiny dokonalých 
přímořských dovolených. Zveme vás tedy 

na cestu letního odpočinku a zábavy, kterou 
můžete harmonicky spojit s poznáváním 

historie a kultury této jedinečné letní 
destinace.

Chalkidiki - Kassandra
Chalkidiki tvoří poloostrovy Kassandra, Sithonia 
a Athos, které představují tři části bájného Pose-
idonova trojzubce a jsou nejoblíbenější prázd-
ninovou destinací řecké pevniny. Tyto „tři prsty 
Chalkidiki“ připomínají spíše samostatné ostrovy, 
které omývají vlny Egejského moře. Podle řecké 
mytologie se Kassandra v dobách antiky nazýva-
la Flegra, což znamená „místo ohně.“ Byla domo-
vem obrů a místem velkého souboje, když chtěli 
obři ze země vypudit starořecké bohy. Dnes patří 
tento nejzápadnější cíp řeckého Chalkidiki k nej-
populárnějším cílům turistů, kteří sem přicházejí 
za sluncem, plážemi, vůní moře a tradiční řeckou 
pohostinností.

Nea Potidea
Poloostrov Kassandra odděluje od pevniny 40m 
široký a 1250m dlouhý průplav Potidea Canal, u  
kterého leží vesnička Nea Potidea. U kanálu se 
nacházejí i zbytky antického města Potidea, které 
má bohatou historii a bylo založeno kolem roku 
600 před Kristem. Dnes je středisko atraktivním 
místem letních dovolených, především díky nád-
herným písečným plážím a průzračně čistému 
moři.

Afitos (Athitos)
Řecká vesnička Afitos je jedna z mála, která si 
dodnes zachovala svůj tradiční ráz. Výstavba 
nových budov je přísně regulována, a proto zde 
nenajdete velké hotelové resorty. Přestože má 
Afitos bohatou historii, jeho současná podoba 
byla vytvořena v 19. století. Kromě příjemných 
taveren s neopakovatelnou atmosférou, které 
nabízejí letním turistům možnost ochutnat je-
dinečnou místní kuchyni, ocení návštěvníci této 
vesničky i suvenýry v podobě ručně vyrobených 
řemeslných výrobků. 

Kallithea
Kallithea je nejoblíbenějším a nejvyhledávaněj-
ším letoviskem této oblasti. Přímořské pobřeží 
lemují borovicové háje, mezi nimiž se nacházejí 
jednoduché apartmány, menší rodinné hotýlky 
i velké prázdninové resorty, připraveny splnit 
prázdninové sny i těm nejnáročnějším klientům. 
Chloubou střediska je rozlehlá písečná pláž s po-
zvolným vstupem do moře a pestrou nabídkou 
vodních sportů. Kallithea je výborně vybavena i 
množstvím restaurací, stánků s občerstvením a 
kaváren, avšak právě pro její kosmopolitnost tu 
tradiční taverny s řeckou kuchyní najdete jen po-

skromnu. V podvečerních hodinách ožívají místní 
bary a diskotéky, jejichž čilá zábava trvá do čas-
ných ranních hodin.

Kalandra
Oblast Kalandra byla založena v posledních 
letech byzantské a prvních letech turecké nad-
vlády. Kalandra je bohatá na archeologická nale-
ziště. V oblasti Poseidi se nachází nejstarší chrám 
věnovaný bohu Poseidonovi. V celém regionu je 
množství malebných taveren, rybářských restau-
rací, supermarketů, míst, kde se do pozdních 
nočních hodin rozptýlíte v rytmu tradiční řecké 
hudby.

Thessaloniki 
Soluň nebo i Saloniki jsou hlavním městem řec-
ké provincie Makedonie s přibližně milionem 
obyvatel, založené již v roce 315 před Kristem. 
Také jsou druhým největším městem v Řecku a 
balkánským přístavem v Egejském moři. Dnešní 
Thessaloniki jsou fascinující metropolí severní 
části Řecka, která harmonicky spojuje moderní 
dobu 21. století s nesčetnými historickými i kul-
turními památkami.

Průměné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 25° 30° 32° 32° 28° 27°
Moře 19° 20° 25° 25° 23° 21°

Rozloha 131.957 km2 Populace 11.280.000
Hlavní město Atény Měna euro

Souvlaki a feta sýr

Nea PotideaThessaloniki

Afitos

Kalandra

ATÉNY
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Poloha: na vyhledávaném poloostrově Kas-
sandra, který je nejzápadnějším výběžkem 
Chalkidiki • spojení s pevninou mostem ve 
vesničce Nea Potidea • hotelový areál se 
skládá z několika 2 až 3-podlažních ubyto-
vacích částí, které jsou obklopeny exotickou 
zahradou • cca 250 m od pláže • velkou vý-
hodou hotelu je i jeho poloha - nachází se 
cca 1 km od tradiční vesničky Afitos, která 
je „kamenným balkonem Chalkidiki“ oteví-
rajícím před vámi jedinečný výhled na pa-
norama Toronského zálivu a cca 3 km od 
oblíbeného střediska Kallithea s restaurace-
mi, bary, kavárnami, bohatými možnostmi 
nákupů či pestrou nabídkou vodních sportů 
na pláži • vzdálenost od letiště v Soluni cca 
80 km

Ubytování: vkusně zařízené standardní 
2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky • 

prostornější pokoje pro 4 osoby • rodinné 
pokoje až pro 5 osob se dvěma oddělenými 
místnostmi (za příplatek) • klimatizace • te-
lefon • SAT TV • lednička • koupelna s vanou, 
resp. sprchový kout a WC • wifi (za poplatek) 
• balkon nebo terasa s posezením

Vybavení hotelového komplexu: hotelo-
vý komplex se skládá z několika budov se 
společenskými prostorami a ubytovacími 
částmi • vstupní hala s recepcí • trezor na re-
cepci (za poplatek) • wifi ve veřejných pros-
torách hotelu (zdarma) • lékař na vyžádání 
(za poplatek) • 2 bary • hlavní restaurace • 
bar u bazénu • bar na pláži (za poplatek) • 
prostorný bazén (lehátka a slunečníky zdar-
ma) • vnitřní bazén • minimarket • udržovaná 
hotelová zahrada

Stravování: formou all inclusive

Aristoteles Beach hotelový komplex

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.aristotelesbeach.gr 

Naše mínění: v letošní sezóně vám nabízíme 
hotel Aristoteles. Tradiční řecký all inclusive kom-
plex nabízí klientům klidnou dovolenou plnou 
zážitků. Sestává z několika hotelových pavilonů 
zasazených v krásné zahradě lemované palmami. 
Většina pokojů nabízí nezapomenutelný výhled 
na moře a exotickou pestrobarevnou zahradu. 
Hotelový komplex Aristoteles Beach je důmyslně 
vybudovaný v příjemném prostředí mimo rušné 
centrum prázdninových letovisek, nad klidnou 
hladinou Egejského moře, v blízkosti krásné 
oblázkovo-písečné pláže s pozvolným vstupem 
do moře, kterou dozajista ocení i méně zdatní 
plavci a dětští rekreanti.

vChalkidiki - Afitos

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.cz/dovolena/chalkidiki/aristoteles-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Pláže: hotel se nachází cca 250 m od krás-
né, přírodní, oblázkovo-písečné pláže s po-
zvolným vstupem do moře • lehátka a slu-
nečníky (zdarma) • bar a taverna na pláži (za 
poplatek) • pláž je s areálem hotelu spojena 
nadchodem (možnost využití výtahu)

Sport a zábava: basketbal • plážový volej-
bal • tenis • zahradní šachy • dětské hřiště a 
miniklub • zábavné a sportovní soutěže pro 
děti v rámci klubové dovolené se slovensky, 
příp. česky mluvícím animátorem • možnost 
návštěvy nedaleké vesničky Afitos • nabídka 
výletů po okolí

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

ských stolů včetně místních nápojů • bě-
hem obědů a večeří jsou podávány 
alkoholické nápoje (točené pivo, bílé a 

červené víno, retsina), nealkoholické ná-
poje, voda a zmrzlina • nápoje v hotelo-
vých barech a u bazénu v době od 10:00 
hod. - 23:00 hod • vybraný tvrdý alkohol je 
k dispozici od 19:00 hod. - 23:00 hod. • 
káva a koláčky v odpoledních hodinách • 
klubová dovolená • lehátka a slunečníky u 
bazénu a na pláži • wifi ve veřejných pros-
torách hotelu

SUN & FUN klub během měsíců červe-
nec a srpen jsme pro 

vaše ratolesti připravili různé zábavní ak-
tivity pod vedením česky či slovensky ho-
vořícího animátora. Klubová dovolená 
bude pro vaše děti plná smíchu a zábavy s 
novými kamarády

Ceník » 280

tyh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 15 743 Kč/8 dní
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Poloha: hotelový komplex je visutou zahra-
dou na břehu nejzelenější části poloostro-
va Kassandra • nachází se přímo na vlastní 
hotelové pláži • 3 km od městečka Kalandra, 
kde v místních tavernách zažijete jak chutná 
skutečné Řecko • 1 hod. od mezinárodního 
letiště v Soluni

Ubytování: útulně zařízené klimatizované 
2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky s 
výhledem na moře: lednička • balkon • SAT 
TV • telefon • fén • vlastní hygienické zaříze-
ní (koupelna se sprchou, resp. vanou, WC) • 
ubytování typu studio: klimatizované poko-
je se zahradní terasou určené pro 2-4 oso-
by (2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky 
a dítě do 13 let bez lůžka) • fén • lednička • 
rychlovarná konvice • trezor • vlastní hygie-
nické zařízení (koupelna se sprchou, resp. 
vanou, WC)

Vybavení hotelu: při příjezdu do hotelu 
vás přivítá prostorná vstupní hala s 24 hod. 
recepcí • hlavní restaurace, kde během 
večeří předvádějí zkušení kuchaři show 
cooking • výtah • hlavní hotelový bar s po-
sezením i na terase • plážový bar • pool bar 
• bazén s mořskou vodou • bazén s vyhra-
zenou částí pro děti • lehátka a slunečníky 
zdarma • a´la carte restaurace specializující 
se na dary moře • minigolf • dětské prolé-
začky, houpačky • miniclub • biliard • teni-
sový kurt • fitness • basketbal • stolní tenis 
• hotelové animace • minimarket • v areálu 
se také nachází i minizoo, která jistě potěší 
nejmenší návštěvníky

Stravování: formou all inclusive 

Mendi Beach hotel

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.mendi-hotel.gr 

Naše mínění: je mnoho důvodů pro návštěvu 
hotelu Mendi Beach. Pokud hledáte široké plá-
že, průzračné moře, pestrou nabídku dětských 
atrakcí, možnosti vodních sportů, přijměte po-
zvání na pohodovou dovolenou. Příjemný bude 
jistě váš relax v krásné hotelové zahradě, kterou 
před slunečními paprsky chrání záplava borovic, 
palem, oliv a pestrobarevných květů. Ve velkory-
se řešeném areálu si každý návštěvník najde své 
místo na ideální relax. Ať už preferujete aktivní 
trávení dovolené na sportovištích nebo klidný 
odpočinek a soukromí, rodinný hotel Mendi Be-
ach je dokonalým prázdninovým cílem nejen 
pro rodiny s dětmi. 

Chalkidiki - Kalandra

animaceanimace

hotelovéhotelové
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Pláže: hotelový areál se nachází přímo na 
široké písečné pláži s příměsí drobných ka-
mínků s atraktivními slaměnými slunečníky 
dotvářejícími typickou prázdninovou atmo-
sféru • pozvolný vstup do moře je vhodný 
pro malé děti i neplavce • lehátka a slu-
nečníky za koupi nápoje z plážového baru 
zdarma • šlapadla • plážový bar (za poplatek) 
• možnost zapůjčení osušek (za vratný po-
platek)

Sport a zábava: basketbal • biliard (za 
poplatek) • volejbal • tenis (zapůjčení teni-
sových raket zdarma) • dětské hřiště • pro-
lézačky a miniklub • zábavní a sportovní ak-
tivity v rámci hotelových animací • minigolf 
(zdarma) • možnost absolvovat fakultativní 
výlety • návštěva okolních pláží • muzea • 
šnorchlování • potápění • zapůjčení auta, 
kol, motorky (za poplatek)

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou pestrých 

švédských stolů včetně místních nápojů • 
během obědů a večeří jsou podávány  al-
koholické nápoje (točené pivo, bílé a čer-
vené víno) • nealkoholické nápoje • horké 
nápoje (káva, ča) • nápoje u hotelového 
bazénu v době od 11:00 hod.- 23:00 hod: 
točené pivo, bílé a červené víno, ouzo, ko-
ňak • nealkoholické nápoje • voda • alko a 
nealko koktejly • horké nápoje • zmrzlina • 
sušenky • sendviče • lehátka a slunečníky 
u bazénu • wifi ve veřejných prostorách 
hotelu (zdarma)

Ceník » 280

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od  18 167 Kč/8 dní
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Poloha: v letovisku Nea Potidea na poloos-
trově Kassandra, který je první ze tří prstů 
poloostrova Chalkidiki • nedaleko historic-
kého kanálu s mostem • hotelový areál s 
krásnou udržovanou zahradou, sestávající z 
několika domků postavených v elegantním 
řeckém stylu, ústí přímo na hotelovou pláž • 
cca 70 km od mezinárodního letiště v Soluni

Ubytování: hotel nabízí ubytování ve 3 
podlažních domcích, kde se nacházejí 
elegantně zařízené a v zářivých i světlých 
barvách dekorované 2-lůžkové pokoje s 
možností ubytování až pro 4 osoby, proto-
že většina pokojů disponuje rozkládacími 
pohovkami jako přistýlkami • klimatizace • 
trezor (za poplatek) • telefon • SAT TV • led-
nička • vlastní hygienické zařízení (koupelna 
s vanou, resp. sprchový kout a WC) • fén • 
wifi (zdarma) • balkon nebo terasa 

Vybavení hotelu: u vstupu do hotelu vás 
přivítá prostorná vstupní hala s 24 h recepcí 
s posezením • lékař (za poplatek) • wifi v 
areálu (zdarma) • hlavní hotelová restau-
race, kde se specializují na řeckou, středo-
mořskou a mezinárodní kuchyni • tradiční 
řecká taverna u bazénu • stylový pool bar • 
prostorný bazén (lehátka a slunečníky zdar-
ma, plážové osušky za depozit) • u pláže se 
nachází relaxační zóna na slunění • minimar-
ket • dětské hřiště a miniklub • půjčovna aut 
(za poplatek) • hotelové SPA (za poplatek) • 
kadeřnictví (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláž: hotel se může pochlubit krásnou, udr-
žovanou písečnou pláží s křišťálově čistým 
mořem a pozvolným vstupem do moře • je 
vhodná pro malé děti a méně zdatné plav-

Portes Beach hotelový komplex  
oficiální hodnocení: ****+
webstránka: www.portesbeach.com

Naše mínění: u hotelu Portes Beach, jenž má 
velmi dobré ohlasy u klientů, jsme ani na chví-
li nezaváhali a zařadili jej do naší nabídky. Hotel 
najdete u malebného městečka Nea Potidea v 
kouzelném prostředí řecké oblasti Chalkidiki, kde 
v moderním resortu Portes Beach zažijete oprav-
du skvělou plážovou dovolenou. Čekají na vás 
elegantně zařízené pokoje, hotelová restaurace 
s chutnými specialitami domácí i mezinárodní 
kuchyně, krásná zahrada plná zeleně s bazénem,   
pool barem a terasami na slunění lákajícími k 
odpočinku. Třešničkou na dortu je písečná pláž s 
křišťálovou vodou, oceněna Modrou vlajkou EU.

vChalkidiki - Nea Potidea

animaceanimace

hotelovéhotelové

https://tiptravel.cz/dovolena/chalkidiki/portes-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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ce • lehátka a slunečníky (zdarma) • plážové 
osušky (za depozit) • pláž je vybavena ka-
binkami a sprchami • hotel také nabízí pro 
aktivní rekreanty vodní sporty a potápění 
(za poplatek)

Sport a zábava:  posilovna • vodní aerobik • 
tenisový kurt • stolní tenis • plážový volejbal 
• šipky • boccia • hotelové animace • diskoté-
ka • cvičení jógy v hotelové zahradě • sauna 
(za poplatek) • jednou za 2 týdny řecký ve-
čer, olympijské hry, párty na pláži • dětské 
vodní skluzavky • transfer do Nea Potidea v 
týdnu (zdarma), kde si můžete prohlédnout 
kostel Agios Georgis či absolvovat plavbu 
po kanálu spojujícího východ a západ po-
loostrova Kassandra • možnost absolvovat 
fakultativní výlety po okolí

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

ských stolů včetně místních nápojů • mož-
nost vegetariánského menu • alkoholické 
a nealkoholické nápoje, káva, čaj, lehké 
občerstvení a zmrzlina pro děti • káva, čaj 
a koláčky  odpoledne • lehátka a sluneční-
ky u bazénu a na pláži • wifi • hotelové ani-
mace • šlapadla a kanoe na pláži • vybrané 
sportovní aktivity • zábavný hotelový 
program s denními a nočními aktivitami  

Ceník » 281

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od  23 783 Kč/8 dní
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Představujeme vám novinku to-
hoto léta - Peloponés, známý také 
jako Pelopův ostrov, tvořící jižní část 
řecké pevniny, kterou spojuje pev-
ninská šíje, překopaná Korintským 
průplavem. Země stvořená nejen pro 
dokonalý odpočinek na pláži v Ko-
rintském a Sarónském zálivu, ale i na 
poznávání řecké historie na každém 
kousku Peloponésu. Od letiště v hlav-
ním městě Atén, kam se dostanete 
přímým letem z Prahy, jsou střediska 
vzdálené přibližně 1 hod. jízdy autem. 

Během letní sezóny vám nabízíme 
možnost strávit na poloostrově 8 
nebo 15 dní. Spojili jsme pro vás 
dovolenou plnou odpočinku na plá-
ži, dle vašeho výběru a ubytování v 
krásných hotelových komplexech, 
které jsou v letošní nabídce našimi 
novinkami. Vybrali jsme pro vás to 
nejlepší z all inclusive nabídky ve 
třech městečkách a oblastech: Lo-
utraki - hotel Pappas a hotelový re-
sort Wyndham a Ramada, Vrachati 
- hotelový resort Alkyon a v Isthmii 
- hotel King Saron. Pravou prázdnino-
vou atmosféru dotvoří krásný výhled 
na mořskou hladinu, kterou si může-
te vychutnat přímo z hotelů. Na své si 
přijdou i milovníci kuchyně, protože 
v našich hotelech se mimo jiné po-
dávají typická řecká jídla, dochucená 
olivami nebo olivovým olejem pří-
mo z místních plantáži jižního Řec-
ka. Výbornou chuť jídel doladí víno 
ze slavných peloponéských vinic.

Poznejte nejjižnější část řecké pevniny u 
Korintského průplavu, známou mýtem 

o Pelopovi. Díky jeho vládnutí v tehdejší 
zemi, si poloostrov vysloužil název - 
„Pelopův ostrov“. Užijte si hornatou 

krajinu obklopenou krásnými plážemi, 
historií starověkých civilizací po celém 

poloostrově, ocitnete se v jednom z 
nejznámějších průplavů světa a ochutnejte 

stifádo, musaku nebo víno z místních 
vinic. Naberte energii slunečních paprsků 
a sílu řeckých bohů. Odpočívejte právě na 

bájném Peloponésu. 

Atény 
Na poloostrově Attika se rozprostírá hlavní město 
Řecka - Athény. Řecká bohyně moudrosti zasa-
dila v této oblasti první olivový strom a stala se 
ochránkyní města, jakož i jeho obyvatel. Právě zde 
se zrodila civilizace a moudrost antického světa. 
Proto si město zasloužilo pojmenování po moud-
ré bohyni - Athéně. Bohatou řeckou architekturu 
nacházíme v chrámech, kostelech, antických slou-
pech, v muzeích a galeriích. Starobylou atmosféru 
doplňuje ruch v ulicích, vřava v kavárnách, jakož i 
mnoho taveren a restaurací. Nádherný výhled na 
rozlehlé město a jeho přilehlé čtvrti, jakož i pobřeží 
a přístav Pireus se nám naskytne ze dvou historic-
kých míst umístěných nad městem - nejvyšší vrch 
města Lykavittos, kde se nachází malý kostelík a na 
vrchu Akropolis, který je jedním ze symbolů města. 
Při objevování historických Atén nevynechejte im-
pozantní Hefaistův chrám nebo antickou Agoru, 
která sloužila jako politické a kulturní centrum, kde 
přednášel Sokrates nebo sv. Pavel. Pokud chcete 
zažít jedinečnou řeckou atmosféru, nepochybně 
navštivte čtvrť Plaka, která je charakteristická úzký-
mi uličkami plná taveren a kaváren, které vás do-
vedou na bleší trh Monastiraki. Všechny památky 
se nacházejí v historickém centru, proto jsou Athé-
ny přímo stvořené na pěší poznávání.

Korint
Hlavní město v nejrozlehlejším regionu Korinthia 
bylo založeno podle řeckého mýtu o Korinthovi, 
potomkovi slunečního boha Hélia. Po jeho toul-
kách vás bezpochyby pohltí historie starověkých 
ruin nebo Apollónův chrám se sedmi dórskými 
sloupy. Korint je město ležící na rozhraní řecké 
pevniny a poloostrova, v blízkosti šesti kilometro-
vého Korintského průplavu, který se stal známou 
atrakcí pro turisty a nese v sobě i kousek Sloven-
ska, protože jeho projektantem byl rodák z Košic. 
Vydejte se objevovat skrytá tajemství slunečního 
města.

Loutraki 
Od starověku je oblast Loutraki charakteristická 
výskytem termálních pramenů a množstvím lá-
zeňských měst. Západní hranici této oblasti tvoří 
Korintský záliv a svou rozlohou zasahuje do oblasti 
Korintu přestože neleží přímo na poloostrově Pe-
loponés. Hlavní městečko nese stejný název jako 
lázeňská oblast, kde se nachází jeden z nejznáměj-
ších termálních pramenů Řecka. Loutraki je ideál-
ním střediskem pro objevování řeckého dědictví, 
jako jsou římské lázně nebo zřícenina bohyně 
Athény. Prázdninovou atmosféru v Korintském 

zálivu, písečných a oblázkových pláží, oceněných 
„Modrou vlajkou“ za čistotu pláže a moře, dotvářejí 
kavárničky a obchůdky se suvenýry.

Isthmia 
Mezi další historicky zajimavé místo, vzdálené 
jen deset kilometrů od Korintu je antická Isthmia. 
Slunečné dny si můžete užívat na písečné plá-
ži s výhledem na Sarónský záliv, vykoupat se v 
nedalekém vodním aquaparku nebo navštívit 
Poseidonův chrám v Isthmii. Určitě si odnesete 
nezapomenutelný zážitek z plavby přes průplav. 
Neváhejte a poznejte druhou stranu Korinstkého 
průplavu.

Vrachati 
Řecké městečko Vrachati je vyhledávanou desti-
nací především pro čisté pláže a tyrkysovou mod-
rou vodu Korintského zálivu na poloostrově. Díky 
své lokalitě nabízí množství tipů na výlety ve svém 
okolí - Korintské hory ve spojení se Stymfalským 
jezerem a s řeckými kláštery nebo s Jeskyní Jezer, 
z níž si odnesete neopakovatelný zážitek nebo si 
vychutnávejte místní víno na promenádě.

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 25° 30° 32° 32° 28° 27°
Moře 19° 20° 25° 25° 23° 21°

Rozloha 131 957 km2 Populace 11 280 000
Hlavní město Atény Měna euro

Lilkový salát Jogurt s medem a ořechy

Loutraki

Isthmia
ATÉNY

KorintVrachati
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Poloha: hotelový resort se rozprostírá na po-
břeží Korintského zálivu v městečku Vrachati, 
přibližně 5 minut chůze od jeho centra • cca 
80 m od vlastní oblázkové pláže • Athény jsou 
vzdáleny jen hodinu cesty autem • v blízké 
dostupnosti se nachází Korintský průplav, 
archeologické muzeum starověkého Řecka, 
historické a folklórní muzeum Korintu i vodní 
park

Ubytovaní: komfortně zařízené standardní 
dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky 
• klimatizace • telefon • wifi • mini bar • SAT 
TV • trezor • fén • balkon • vlastní hygienické 
zařízení (sprcha, resp. vana, WC) • možnost 
ubytování v apartmánech pro 4 osoby s 2 
samostatnými pokoji (za příplatek) • na poko-
jích i v apartmánech je k dispozici 0,5 l láhve 
minerální vody na osobu a den

Vybavení hotelového komplexu: hote-
lový komplex je vsazen do krásné zahrady 
plné zeleně a exotických květin • sestává z 12 
budov, kde se nacházejí ubytovací jednotky 
a služby pro hosty • prostorná recepce • lob-
by bar s příjemným posezením • restaurace 
SKY BAR • pool snack bar • bazén se sladkou i 
brakickou vodou • bazén pro děti • lehátka a 
slunečníky u bazénu a na pláži (zdarma) • SPA 
centrum (za poplatek) • konferenční místnos-
ti • internetový koutek • herna • hřiště pro děti 
• posilovna • kadeřnictví (za poplatek)

Stravovaní: formou ultra all inclusive

Pláže: cca 80 m od krásné oblázkové pláže s 
pozvolným vstupem do moře, která je oce-
něna Modrou vlajkou EU • lehátka a sluneč-
níky (zdarma) • plážové osušky (zdarma) • bar 
na pláži (v rámci all inclusive)

Alkyon Resort hotelový komplex

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.alkyonhotel.gr 

Naše mínění: vítejte ve špičkovém hotelovém 
komplexu Alkyon Resort Hotel & Spa, který se 
rozléhá na 2,5 hektarech a kde jednoduché ar-
chitektonické linie dotvářejí oázu luxusního kli-
du. Jednotlivé budovy zasazené mezi svěží zeleň 
zahrad nabízejí pokoje a služby, které kombinují 
prvotřídní kvalitu, eleganci a pohodlí. Vynikající 
poloha v blízkosti archeologických nalezišť, krás-
ných pláží a zajímavých míst znásobuje atraktivi-
tu tohoto místa vhodného ke strávení ideálních 
prázdninových chvil, ať už pro aktivní rekreanty, 
rodiny s dětmi nebo zamilované dvojice. Hotel 
pro vás vytvořil moderní a příjemné prostředí s 
vynikajícími službami, a zaručí vám nezapome-
nutelné zážitky.

vPeloponés - Vrachati

https://tiptravel.cz/dovolena/ateny/alkyon-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Sport a  zábava: vodní sporty - kanoe, šla-
padla (zdarma) • basketbalové hřiště • volej-
balové hřiště • půjčovna kol (za poplatek) • 
billiard • stolní fotbal • stolní tenis • možnost 
zaplatit si kurz potápění • jízda na koních (za 
poplatek) • vodní park v blízké dostupnosti • 
okolí hotelu je bohaté i na turistické zážitky či 
horskou cyklistiku • paintball • půjčovna aut 
(za poplatek) • možnost absolvovat fakulta-
tivní výlety po okolí 

ultra all inclusive bohaté snídaně, obědy 
a večeře formou švéd-

ských stolů včetně místních nápojů • bě-
hem obědů a večeří jsou podávány alkoho-
lické nápoje (točené pivo, místní bílé a 
červené víno), točené nealkoholické nápo-
je • nápoje a občerstvení z plážového baru 
od 11:00 - 19: 00 hod. a z pool baru od 11:00 
- 23:00 hod: horké nápoje (káva, čaje), neal-

koholické nápoje, minerální voda, točené 
místní pivo, řecké ouzo, tsipouro, místní 
červené a bílé víno, gin, vodka, rum a whis-
ky, od 11:45 - 13:00 hod. sendviče, pizza a 
různé snacky • od 16:00 - 17:30 hod. koláč-
ky, sorbety, dezerty • hotel navíc pro naše 
klienty zdarma nabízí: 0,5 l minerální vody 
na osobu a den • vnitřní bazén • posilovna • 
1 krát vstup do sauny, hammam a jacuzzi 
(rezervace nutná po příjezdu do hotelu) • 
10% slevu na vybrané procedury ve SPA 
Alkyon • večer s živou hudbou

Ceník » 283

tyg

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od  19 718 Kč/8 dní
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Poloha: hotel se nachází u antického 
městečka Isthmia, které bylo v minulosti 
situováno na hlavní trase spojující Atény s 
antickým Korintem • v klidném prostředí s 
krásnou zahradou obklopený svěží zelení a 
exotickými květinami, kde si můžete vychut-
návat ranní kávičku nebo zažít romantickou 
atmosféru noční zahrady • přímo u písečné 
pláže s průzračnou vodou a s nádherným 
výhledem na Sarónský záliv, který si naplno 
vychutnáte z hotelové restaurace • vzdále-
nost od mezinárodního letiště v Aténách je 
cca 1 hod. • město Korint najdete cca 8 km a 
městečko Loutraki cca 9 km od hotelu • ho-
telový autobus do Loutraki a do antického 
Korintu (za poplatek)

Ubytování: elegantní dvoulůžkové klimati-
zované pokoje s možností přistýlky pro 1-2 
osoby (možná palanda = patrová postel) • 

trezor (za poplatek) • telefon • SAT TV • led-
nička • vlastní hygienické zařízení (vana, resp. 
sprchový kout s WC) • fén • wifi (zdarma) • 
balkon s posezením • výhled na moře (za 
poplatek)

Vybavení hotelu: při příjezdu do hotelu vás 
přivítá prostorná vstupní hala s posezením 
a 24 hod. recepcí • TV koutek • wifi v areálu 
(zdarma) • hlavní restaurace Elia specializující 
se na řeckou a mezinárodní kuchyni • Gre-
en Lounge bar prostorný bazén s mořskou 
vodou a s terasou na slunění (lehátka a slu-
nečníky zdarma, plážové osušky za depozit) 
• restaurace/bar Blue mood (za poplatek) • 
dětský klub a hřiště • půjčovna aut (za popla-
tek) • parkoviště před hotelem • obchod se 
suvenýry 

Stravovaní: formou all inclusive

King Saron hotel

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.kingsaron.gr 

Naše mínění: v letošní sezóně letních zájezdů 
vám představujeme elegantní 4* all inclusive 
hotel King Saron nacházející se v malebném re-
gionu Isthmia, obklopený Sarónským zálivem. 
Najdete jej v objetí exotické zeleně a pestroba-
revných květů, přičemž písečnou pláž s pozvol-
ným vstupem do moře máte z krásné zahrady na 
dosah ruky. Pravou odpočinkovou atmosféru řec-
kého léta si můžete vychutnávat i ze sluneční te-
rasy hotelového bazénu či z plážové restaurace s 
fantastickým frappé v ruce a pohledem upřeným 
na třpytivou hladinu moře. O vyplnění vašich ak-
tivit a o zábavu našich nejmenších návštěvníků 
se s radostí postará hotelový animační tým.

Peloponés - Isthmia
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Pláže: přímo u hotelové písečné pláže • pří-
jemně teplé moře s průzračnou, křišťálově 
čistou vodou a s pozvolným vstupem do 
moře • lehátka a slunečníky (zdarma) • kanoe 
a šlapadla na pláži  

Sport a zábava: tenisový kurt (možnost ob-
jednat si lekce tenisu za poplatek) • posilovna 
• masáže (za poplatek) • plážový volejbal • 
basketbal • stolní tenis • vodní pólo • tradiční 
řecký večer s představením národních fol-
klorních tanců  spojený s řeckou večeří • den-
ní a večerní programy a soutěže pořádané 
zkušeným hotelovým animačním týmem • 
možnost zajímavých výletů do blízkého okolí 
• bungee jumping u Korintského průplavu 
(za poplatek) • možnost absolvovat výlety 
lodí (za poplatek) • pouze 5 min od hotelu se 
nachází vodní park Waterfun (za poplatek )

all inclusive  snídaně, obědy a ve-
čeře formou švédských 

stolů včetně alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů • během obědů a večeří jsou 
podávány místní nealkoholické nápoje, 
voda, džusy, místní bílé a červené víno, to-
čené místní pivo • nápoje v době od 10:00 
do 23:00 hod. zahrnují teplé nápoje (kávu a 
čaj), vodu, nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, řecké ouzo, gin, rum, vodku, whisky a 
koktejly • zmrzlina podávaná ve vyhraze-
ném čase

Ceník » 282

tyg

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od  19 043 Kč/8 dní



150 ŘECKO
n

Poloha: resort se může pochlubit výjimeč-
nou polohou přímo na pobřeží Korintského 
zálivu v oblasti Loutraki • od centra městeč-
ka je vzdálen přibližně 5 min • vsazený je do 
upravené zahrady plné zeleně • atraktivnost 
mu přidává i snadná dostupnost Athén a svě-
tově proslulých historických míst Epidaurus, 
Mykény a Nafplio

Ubytování: hotel Wyndham - luxusně zaří-
zené suity v hlavní budově přímo u pláže, kde 
kombinace komfortu a eklektického stylu s 
nádherným výhledem do zahrady nebo na 
moře zaručí dokonalou dovolenou • v suitách 
je možnost ubytování 2 dospělých s 1 nebo 2 
přistýlkami • vybavenost: individuální klimati-
zace • SAT TV • telefon • mini bar (za poplatek) 
• trezor (zdarma) • fén • vlastní hygienické za-
řízení (vana, resp. sprcha, WC) • wifi (zdarma)                                   

hotel Ramada - ubytování v bungalovech s 
výhledem na zahradu, kde komfortní vyba-
vení zaručuje absolutní spokojenost hostů 
• bungalovy si mohou užívat 3 osoby • vy-
bavenost: individuální klimatizace • SAT TV • 
telefon • trezor (zdarma) • fén • vlastní hygie-
nické zařízení (vana, resp. sprcha, WC) • wifi 
(zdarma)

Vybavení hotelového komplexu: hote-
lový komplex se skládá z bungalovů, které 
patří hotelu Ramada a ze suit, které patří ho-
telu Wyndham • 2 samostatné recepce pro 
klienty ubytované v části Wyndham a v části 
Ramada • pool bar • Apollo lobby bar • wifi 
(zdarma) • 3 pláže oceněny Modrou vlajkou 
EU • 2 venkovní bazény s terasami na slunění 
(lehátka a slunečníky zdarma) • dětský bazén 
• vnitřní vyhřívaný bazén • SPA centrum (za 
poplatek) • mini klub • hotelová zahrada

Wyndham 
Ramada Resort hotelový komplex

oficiální hodnocení: *****
webstránky: www.wyndhamloutrakiresort.com  
 www.ramadaloutrakiresort.com

Naše mínění: skupina Wyndham hotel Group je 
hotelový gigant s tisíci hotelů po celém světě a 
značka, která si lety vybudovala své jméno. Pobyt 
v jejich hotelích je garancí kvalitně strávených 
chvil odpočinku. Nabízíme vám resort Wyndham 
a Ramada, kde se luxus smíchá s přírodní krá-
sou, úchvatnými výhledy a bezvadnými služba-
mi, které vám zaručí, že budete milovat každou 
chvíli vašeho pobytu v Loutraki. Svou dovolenou 
můžete zatraktivnit výletem po nedalekých his-
torických památkách, či návštěvou okouzlujícího 
hlavního města Řecka - Atén.

vPeloponés - Loutraki

Ramada Resort

Ramada - Superior Bungalow

https://tiptravel.cz/dovolena/ateny/wyndham-ramada-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Stravování: formou ultra all inclusive

Pláže: hotelový resort se nachází přímo na 
pobřeží, které omývají průzračné tyrkysové 
vody Korintského zálivu • nabízí menší privát-
ní hotelové pláže • na výběr písečné s příměsí 
štěrku a kamínků • upravené pobřeží s vyhra-
zenými terasami na slunění se stylovými le-
hátky • lehátka a slunečníky (zdarma)

Sport a zábava: komplex má v nabídce růz-
né příležitosti a atrakce na trávení kvalitní do-
volené • posilovna • basketbalové hřiště • te-
nisové kurty • lázně • dětské hřiště • minigolf • 
stolní tenis • mini fotbal • turistika • amfiteátr • 
lukostřelba • na pláži se nacházejí vodní spor-
ty (za poplatek) - vodní lyže, kurzy potápění, 
vodní skútry, windsurfing, plachtění

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

stolů včetně alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů • během jídel jsou k dispozici 
alkoholické nápoje (místní domácí bílé a 
červené víno, točené pivo), nealkoholické 
nápoje, voda, džusy, místní likéry • v pool 
baru od 11:00 -12:30 hod. je v nabídce piz-
za, sýrové koláčky, sendviče, teplé nápoje 
(káva, čaj), nealkoholické nápoje, točené 
pivo • v době od 17:00 - 18:00 hod. je podá-
vána zmrzlina, koláčky, sušenky, káva, čaj, 
točené pivo • v době od 18:00 - 22:00 hod. 
nealkoholické nápoje, točené pivo, místní 
domácí bílé a červené víno, tsipouro, řecké 
ouzo, brandy, káva, čaj

Ceník » 282,283

tyg

Wyndham Resort Ramada Resort

Wyndham  
Executive Junior Suite

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od  15 529 Kč/8 dní
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Poloha: rodinný all inclusive hotel Pappas 
se nachází přímo u pláže, v malebném pří-
mořském lázeňském městečku Loutraki, 
které patří k nejzajímavějším přímořským 
letoviskům v Řecku • pohledem z hotelu vás 
uchvátí nádherný výhled na širý Korintský 
záliv • hotel je vzdálen přibližně 1,5 km od 
centra Loutraki s obchůdky, bary, kavárna-
mi, tavernami a restauracemi • autobusová 
zastávka přibližně 100 m od hotelového 
areálu • mezinárodní letiště v Athénách je 
vzdálené cca 1 hodinu jízdy od hotelu

Ubytování: útulné 2-lůžkové klimatizované 
pokoje s možností 1 přistýlky • trezor (zdar-
ma) • telefon • SAT TV • rádio • mini lednička 
• fén • vlastní hygienické zařízení (vana, resp. 

sprchový kout s WC) • balkon nebo terasa 
s posezením • možnost pokojů s výhledem 
na moře (za poplatek) • wifi (zdarma)

Vybavení hotelu: vstupní hala s 24 hod. 
recepcí • výtah • wifi v prostorách recepce 
(zdarma) • lobby bar s posezením a TV • po-
čítač s internetem • hlavní restaurace Dioge-
nes • a´la carte restaurace Apolafsi (za po-
platek) • beach bar (za poplatek) • prostorný 
bazén s mořskou vodou obklopen terasou 
na slunění (lehátka a slunečníky zdarma) • 
dětské hřiště • mini klub • udržovaná hote-
lová zahrada

Stravování: formou all inclusive 

 

Pappas hotel  
oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.hotelpappas.gr

Naše mínění: pokud si pro své zasloužené dny 
letního oddechu vybíráte klidnější místa a oko-
uzlily vás menší hotely s domácí, rodinnou at-
mosférou, jejichž personál se vyznačuje dobrou 
náladou, úsměvem na rtech a tradiční řeckou 
pohostinností, dovolená v příjemném zeleném 
prostředí hotelu Pappas bude pro vás tou správ-
nou volbou. Jeho poloha u pláže a přitom jen na 
skok do centra letoviska je lákadlem pro mnohé 
rekreanty. Po krásném dni stráveném u moře 
na pláži v objetí slunečných paprsků nebo na 
slunné terase s bazénem,   se v podvečer můžete 
vydat do centra městečka Loutraki a vychutnat 
si jeho pohodovou letní atmosféru v kavárně 
nebo v baru na živé přímořské promenádě u 
skleničky lahodného řeckého vínka.

Peloponés - Loutraki
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Pláž: čeká na vás krásné křišťálově čisté 
moře • nádherná udržovaná písečná pláž 
oceněná Modrou vlajkou EÚ s pozvolným 
vstupem do moře vhodná pro děti a méně 
zdatné plavce • lehátka a slunečníky na pláži 
(k dispozici zdarma)

Sport a  zábava: vodní šlapadla na pláži • 
tradiční řecké tance a zpěv organizované 
hotelem • hotelové animace pro dospělé 
• možnost atraktivních výletů do blízkého 
okolí, jako například do magického městeč-
ka Delphi, Jeskyně jezer • v okolí hotelu se 
rovněž nachází několik památek, které jsou 
zapsané do světového kulturního dědictví 
UNESCO - Mykény, Olympia, Akropolis

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

ských stolů včetně místních nápojů • bě-
hem obědů a večeří jsou podávány  
alkoholické a nealkoholické nápoje • ob-
čerstvení v lobby baru v době od 11:00 - 
12:30 hod. a od 16:30 - 18:30 hod. zahrnu-
je teplé nápoje (kávu, čaj), stolní bílé a 
červené víno, pivo, ouzo, alkoholické a 
nealkoholické koktejly, džusy, sušenky a 
zmrzlinu

Ceník » 282

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od  16 217 Kč/8 dní
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Agios Georgios | Acharavi 
Agios Ioannis Peristeron  
Agios Georgios Pagi 

Grilovaná chobotnice na olivovém oleji
Chobotnice
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Kerkyra

Agios Georgios

Acharavi

Agios Georgios Pagi

Moraitika
Ag. Ioannis 

Peristeron

ŘECKO — KORFU
Přírodní krásy, rozmanitá flóra a fauna, 
nádherné pláže, křišťálově čisté moře, 
výborné jídlo -  to je nabídka „smarag-
dového ostrova“. Abyste i vy objevili jeho 
podmanivé kouzlo, stačí si udělat výlet 
do některé z malebných horských či pří-
mořských vesniček a vychutnat si skvělé 
místní olivy se sýrem feta.

Ochutnat můžete i tradiční jídlo grilova-
nou chobotnici a na závěr si dopřát slad-
kou „tečku“ - baklavu s pravou řeckou 
kávou. Zahrajte si s domácími klasickou 
hru tavli nezapomeňte navštívit jeden z 
mnoha ortodoxních klášterů, které bě-
hem svých toulek určitě objevíte. V této 
letní sezóně vám předkládáme pobyty 
na 8, 11, 12 nebo 15 dní, s odlety z Pra-
hy, Brna a Ostravy. Pro svůj odpočinek si 
můžete vybrat hned z několika all inclu-
sive resortů situovaných u nejkrásněj-
ších písečných pláží ostrova oceněných 
Modrou vlajkou EU. V naší nabídce naj-
dete mimořádně oblíbený Corfu Senses 
Resort, který se nám po roční přestávce 
opět podařilo získat a kde vás čeká náš 
český resp. slovenský animační tým. 
Nádherné sluneční dny a letní pohodu si 
můžete užívat i v menších hotelích s přá-
telskou rodinnou atmosférou, přičemž 
je možnost si vybrat různé druhy stra-

vování - polopenzi, plnou penzi nebo 
klasický all inclusive.

Strategická poloha ostrova jako vstupní 
brány Jadranu způsobila, že od dávných dob 

zastával důležitou úlohu v historii Středomoří. 
Stal se domovem pro Angličana 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 
bohatý 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.

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 25° 29° 31° 32° 28° 23°
Moře 22° 25° 25° 26° 25° 21°

Rozloha 592 km2 Populace108.000
Hlavní město Kerkyra Měna euro

Agios Georgios 
Přesněji Agios Georgios Argyrades je známé le-
tovisko nacházející se na jihozápadní části ostro-
va, přibližně 25 km od hlavního města Kerkyra. 
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 oceně-
ny Modrou vlajkou EU za čistotu moře a kvalitu 
pláže. 

Agios Ioannis Peristeron 
Moraitika
Díky pestré nabídce denních a večerních akti-
vit patří letovisko Moraitika k nejoblíbenějším 
na ostrově Korfu. Nespornou výhodou tohoto 
střediska se svou okrajovou částí Agios Ioannis 
Peristerona je snadná dostupnost hlavního měs-
ta Kerkyry, využít můžete pravidelné autobu-
sové spojení, či taxi. Oblíbené jsou i udržované 
čisté pláže, na kterých najdete kromě plážových 

barů a taveren i bohatou nabídku vodních spor-
tů. Rozmanité možnosti večerního vyžití také 
přispěly ke skutečnosti, že Moraitika se stala 
oblíbeným a vyhledávaným místem rekreantů 
všech věkových kategorii.

Agios Georgios Pagi 
V  úchvatné scenérii západního pobřeží Korfu 
leží jedna z nejkrásnějších zátok ostrova - Agios 
Georgios Pagi, která se může pyšnit okouzlující 
pláží se zlatým pískem a  klidnou mořskou hla-
dinou. Příjemná, pomalá atmosféra stejnojmen-
ného letoviska lahodí uspěchané duši každého 
unaveného návštěvníka. Odpočinek na  plá-
ži vám zpestří i  nabídka vodních spor-
tů. Pravou tvář ostrova Korfu můžete po-
znat i při toulkách po blízkých skvostech, 
jakými jsou „motýlí“ zátoka Porto Timony, ma-
lebná vesnička Afionas s tradiční architektu-
rou, Modré jeskyně v Paleokastritsa, či známý 
Kanál lásky ve středisku Sidari.

Acharavi
Známé středisko ležící u severních břehů ostro-
va svým návštěvníkům nabízí ulice a promená-
dy plné kaváren, taveren a  obchůdků různého 
druhu. Večerní vyžití mohou rekreanti přes den 

vyměnit za odpočinek na dlouhé pláži s pozvol-
ným vstupem do moře. Acharavi je také oblíbe-
ným místem i pro milovníky potápění, což oce-
ní zejména aktivnější turisté. I  oni mohou zažít 
adrenalinovou jízdu na  tobogánech v  blízkém 
aquaparku Hydropolis.

Kerkyra - Corfu Town
Hlavní město ostrova patří nepochybně k nej-
krásnějším místům celého Řecka. Jak se k němu 
budete blížit, rozprostře se před vámi jedineč-
ný obraz Staré pevnosti, jejíž počátky sahají do 
byzantského období. Dnes vedle ní kotví malé 
čluny i velkolepé jachty prominentních návštěv-
níků. Centrem města je náměstí Spianada, kde 
se konají různé slavnosti, místní hudební festiva-
ly a koncerty, zároveň je to však i místo setkávání 
mladých i starších obyvatel Kerkyry. Na náměstí 
navazuje promenáda Liston, která byla posta-
vena podle známé pařížské ulice Rue de Rivoli. 
Množství kaváren a otevřených teras  přímo láká 
k odpočinkovému posezení u dobré kávě. Úzký-
mi kamennými uličkami s obchůdky s olivovým 
olejem, místním tradičním likérem kumquat, 
voňavým kořením, šperky či obchůdky s obleče-
ním nebo řemeslnými výrobky se dostanete do 
staré části města, která byla zapsána do sezna-
mu kulturního dědictví UNESCO.  

Gyros Zapečená rajčata plňená sýrem feta
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Poloha: v letovisku Agios Georgios Argyra-
des na jihu ostrova Korfu • areál resortu kon-
čí přímo u široké písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře • obchůdky a taverny cca 
200 m od komplexu • vzdálenost od letiště 
cca 25 km

Ubytování: rozlehlý prázdninový resort se 
skládá z  hlavní budovy s  recepcí a  několi-
ka 2- a  3- podlažních budov harmonicky 
rozmístěných v  upraveném a  udržovaném 
hotelovém areálu • vkusně zařízené 2-lůž-
kové pokoje s  možností 1 nebo 2 přistýlek 
• možnost pokojů s bočním výhledem na 
moře (za příplatek) • prostorné rodinné po-
koje pro 4 osoby se 2 oddělenými pokoji ( za 

příplatek) • klimatizace • lednička  • SAT TV • 
trezor (za poplatek) • koupelna s vanou, resp. 
se sprchovým koutem a  WC • fén • balkon 
resp. terasa s posezením • wifi ( za poplatek)

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s recepcí • wifi na recepci • hlavní restau-
race s mezinárodní kuchyní • restaurace s 
italskou kuchyní • a‘la carte restaurace (za 
poplatek, objednávka předem) • hlavní bar 
• pool bar • beach bar • minimarket • 3 bazé-
ny • lehátka a slunečníky u bazénů zdarma, 
plážové osušky• dětský bazén • hotelový mi-
niaquapark • wellness centrum (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Sandy Beach Resort hotel. komplex

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.sandybeachresort.gr

Naše mínění: nabízíme vám skvělý odpoči-
nek v rozlehlém all inclusive komplexu přímo 
u pláže, který je již mnohým našim klientům 
důvěrně známý. Resort ideální pro rodinnou 
dovolenou prochází každý rok změnami za-
měřenými na vylepšení jeho exteriéru a jed-
notlivých vnitřních částí, jakož i poskytovaných 
služeb. Velkolepý hotelový areál je protkán 
spletí chodníčků, které vás podél ubytovacích 
bloků, elegantně zařízených restaurací, osvě-
žujících bazénů se slunečními terasami a pool 
barů, dovedou až k nádherné široké pláži se 
zlatavým pískem. O zábavu velkých a zejména 
mladších návštěvníků se postará menší vodní 
park s tobogány, hřiště různého druhu, minik-
lub a pestrá nabídka denních a večerních akti-
vit pod vedením zkušeného animačního týmu 
s českými nebo slovenskými animátory.

vAgios Georgios 

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.cz/dovolena/korfu/aquis-sandy-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Pláže: upravená písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře • lehátka a slunečníky 
(za poplatek) • vodní sporty (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 dospělé 
v rámci klubové dovolené s českými resp. 
slovenskými 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 so-
učástí hotelového animačního týmu. 

Ceník » 286

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 20 039 Kč/8 dní • od 23 939 Kč/11 dní
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Poloha: v malebné zelené zahradě, přímo 
u vlastní pláže • přibližně 150 m od letovis-
ka Ag. Ioannis Peristeron, které je okrajovou 
částí známého střediska Moraitika, cca 3,5 
km od jeho centra • cca 17 km od hlavního 
města a letiště

Ubytování: standardní 2-lůžkové pokoje s 
možností 1, resp. 2 přistýlek (patrová postel 
pro děti a juniory) orientované na pohoří a 
přístupovou komunikaci • klimatizace • SAT 
TV •  lednička • koupelna s vanou, resp. se spr-
chovým koutem a WC • balkon s posezením 
• pokoje s výhledem na moře (za příplatek) • 
pokoje s bočním výhledem na moře, resp. 
orientované na mořskou stranu (za příplatek)

Vybavení hotelu: vstupná hala s recepcí • 
wifi na recepci • restaurace • terasa s poseze-
ním• lobby bar • výtah • internetový koutek 
(za poplatek) • trezory na recepci (za po-
platek) • prostorný bazén • oddělený dětský 
bazén • pool bar s posezením • udržovaná 
zelená zahrada • terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky 

Stravování: formou all inclusive light

Pláže: oblázkovo-písečná pláž s průzračnou 
tyrkysovou vodou a s pozvolným vstupem 
do moře vhodná i pro děti a neplavce • le-
hátka a slunečníky na pláži a v udržované 
zahradě

Corfu Senses Resort hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: fb.com/CorfuSensesResort

Naše mínění: pravá řecká pohostinnost je syno-
nymem k pobytu v rodinném hotelu Corfu Sen-
ses Resort. Zasazený mezi zelení okolních stro-
mů a tyrkysovou hladinou moře se resort může 
pochlubit vynikajícím hodnocením na meziná-
rodních cestovatelských portálech. Srdečný per-
sonál vás s úsměvem vítá již při vstupu do hotelu 
a nakazí vás dobrou náladou. Na vaši společnost 
se těší i naši animátoři, kteří se přímo v resortu 
postarají o zpestření vašich prázdninových dnů 
formou různých sportovních, či společenských 
aktivit pro děti i dospělé. Letní večery si může-
te zpestřit návštěvou blízkých turistických cen-
ter Moraitika a Benitses s množstvím plážových 
barů, obchodů, či taveren. Nás Corfu Senses 
okouzlil svou podmanivou atmosférou, stejně 
jakož i skvělou polohou přímo u pláže s křišťálo-
vě čistou mořskou hladinou.

vAgios Ioannis Peristeron

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.cz/dovolena/korfu/corfu-senses-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Sport a zábava: biliard • stolní tenis • šipky • 
volejbalové hřiště • nabídka vodních sportů 
v blízkém středisku Moraitika (za poplatek) • 
půjčovna aut, motorek a kol taktéž v Moraiti-
ce (za poplatek)

all inclusive light snídaně a večeře for-
mou švédských stolů 

včetně nápojů • během obědů a večeří 
jsou servírované  místní alkoholické nápo-
je (bílé a červené víno, točené pivo, 1 druh 
aperitivu a likéru) a nealkoholické rozléva-
né nápoje (voda, káva, čaj, džus) • lehátka, 
slunečníky  u bazenu i na pláži • klubová 
dovolená s českými, případ. slovenskými 
animátory

SUN & FUN klub česky, případně slo-
vensky mluvící animá-

toři pro vás připravili během letních prázd-
nin v měsících červenec a srpen denní i 
večerní aktivity, u kterých se zabaví dospělí 
i děti. Různé soutěže, pohybové aktivity, 
vodní aerobic, volejbalový či šipkový tur-
naj, vám určitě zpříjemní chvíle vašeho od-
počinku. Prožijete odpočinkovou dovole-
nou plnou zábavy a dětského smíchu. 

Ceník » 285

tyg

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 14 843 Kč/8 dní • od 17 768 Kč/11 dní
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Poloha: v centru menšího letoviska Agios 
Georgios Pagi na západním pobřeží ostro-
va Korfu, v  stejnojmenné zátoce s  po-
klidnou průzračnou mořskou hladinou • 
hotelový areál od  krásné široké a  dlouhé 
písečné pláže odděluje jen místní komu-
nikace s chodníkem • vzdálenost od hlav-
ního města ostrova Kerkyry je 35 km • 
v dostupné vzdálenosti od unikátních pří-
rodních scenérií a pláží Porto Timoni, Sida-
ri a  Kanál lásky,  Paleokastritsa, (dostupné 
v  rámci  individuálního výletu půjčeným 
autem, resp. autobusem)

Ubytování: rodinný hotel se skládá ze 4 
samostatně stojících budov a nabízí vkus-

ně zařízené nově zrekonstruované 2-lůž-
kové pokoje s  možností 1 přistýlky nebo 
2 přistýlek (palanda = patrová postel pro 
děti) •  individuálně ovladatelná klimati-
zace • TV • lednička • koupelna se sprchou 
a WC • balkon nebo terasa s posezením

Vybavení hotelu:  vstupní hala s  recepcí 
• wifi připojení na  internet na  recepci • 
prostorná klimatizovaná restaurace • den-
ní bar  s venkovní terasou s posezením • 
bazén • oddělený dětský bazén • snack 
bar u bazénu • terasa na slunění s  lehátky 
a slunečníky (zdarma)  • nově vybudovaný 
bazén s terasou na slunění v centrální části 
hotelového areálu

Alkyon Beach hotel

oficiální hodnocení: **
webstránka: www.tiptravel.cz

Naše mínění: představte si, že se vám každé ráno 
naskytne až neuvěřitelně úžasný pohled na jednu 
z nejkrásnějších pláží na ostrově Korfu. Obraz, kte-
rý znáte z malebných řeckých pohlednic – široká 
a  dlouhá pláž příjemně poseta slunečníky, zlatý 
písek postupně se vnořující do  mořské hladiny 
hrající všemi odstíny modré až po  dech beroucí 
tyrkysovou ostře kontrastní se smaragdově zele-
nou barvou okolních piniových pahorků a olivo-
vých 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 nejsou jediným bonusem, který zde mů-
žete ocenit. Výběrem tohoto hotelu jistě nepochy-
bíte, pokud hledáte cenově výhodné ubytování u 
písečné písečné pláže se službami all inclusive.

Agios Georgios Pagi

Alkyon Beach
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Stravování: formou all inclusive

Pláže: nádherná, dlouhá a  široká píseč-
ná pláž s  pozvolnějším vstupem do  moře 
vhodným i  pro malé děti • díky klidné 
mořské hladině je pláž ideální i  pro méně 
zdatné plavce • lehátka a slunečníky na pláži 
(za poplatek)

Sport a zábava: různé vodní sporty na plá-
ži (za poplatek) • půjčovna loďek a vodních 
kol ( za poplatek) • půjčovna aut, motorek 
a  kol ve  středisku  (za  poplatek) • pestrá 
nabídka fakultativních výletů do blízkého i 
vzdálenějšího okolí (prostřednictvím naše-
ho delegáta)

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

ských stolů včetně nápojů • vybrané míst-
ní alkoholické nápoje a rozlévané 
nealkoholické 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 restaurace • lehké ob-
čerstvení a zmrzlina podávaná ve vyhra-
zených hodinách v baru u bazénu

Ceník » 284

tuh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 13 955 Kč/8 dní • od 16 763 Kč/11 dní
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Poloha: hotelový komplex Ionian Prin-
cess leží na severním pobřeží ostrova Korfu 
přibližně 50 m od aparthotelu Thinalos • cca 
300 m od centra známého turistického stře-
diska Acharavi • v klidnější lokalitě střediska, 
jen cca 80 m od dlouhé a široké oblázkovo-
-písečné pláže s krásným výhledem na ne-
daleké pobřeží Albánie • přibližně 38 km od 
letiště a hlavního města Kerkyra 

Ubytování: Ionian Princess - vkusně zaří-
zené 2-lůžkové pokoje s možností 1 nebo 2 
přistýlek (formou rozkládacího dvojlůžka) • za 
příplatek jsou k dispozici i rodinné pokoje s 2 
ložnicemi a kuchyňským koutem • Thinalos 
- studia s 2 lůžky, rozkládacím dvojlůžkem a 

kuchyňským koutem • všechny pokoje a stu-
dia disponují klimatizací, ledničkou, koupel-
nou s vanou, resp. sprchovým koutem a WC, 
fénem a balkonem s posezením

Vybavení: resort Ionian Princess sestává z 
hlavní budovy a několika vedlejších budov 
• recepce • společenská místnost s TV • wifi 
v prostorách hlavní budovy • internetový 
koutek (za poplatek) • trezory (za poplatek) 
• restaurace s venkovní terasou s poseze-
ním • minimarket • lobby bar • 2 bazény • 
pool bar • terasa na slunění s lehátky a slu-
nečníky (zdarma) • dětský bazén • dětský 
mini klub • aparthotel Thinalos má vlastní 
bazén s terasou na slunění

Ionian Princess  
& Thinalos hotel. komplex / aparthotel

oficiální hodnocení: Ionian Princess **** / Thinalos ***
webstránka: www.ionianprincess.gr / www.thinaloshotel.gr

Naše mínění: all inclusive komplex Ionian Prin-
cess spolu se sousedním aparthotelem Thinalos 
se mohou pochlubit skvělou polohou jen na skok 
od živého centra střediska Acharavi a blízko zná-
mé pláže, která se řadí k nejkrásnějším a nejdelším 
na ostrově Korfu. Pro areál resortu je charakteris-
tická řecká architektura a udržovaná zahrada, kte-
ré dominují 2 bazény se sluneční terasou a pool 
barem, přičemž aparthotel Thinalos má vlastní 
bazén. Řecký styl se odrazil i při zařizování inte-
riéru, vždyť na své hosty zde čekají útulně zaříze-
né dvou- až čtyřlůžkové pokoje. Upozorňujeme 
na prostorné rodinné pokoje a studia s vlastním 
kuchyňským koutem, jenž ocení zejména rodiny 
s dětmi. Chutná domácí strava servírovaná v ho-
telové restauraci je také samozřejmost.

Acharavi

hotelový pokoj

hotelový komplex Ionian Princess
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Stravování: formou all inclusive

Pláže: známá 7 km dlouhá písčito - obláz-
ková pláž letoviska Acharavi s pozvolným 
vstupem do moře leží jen 80 m od resortu 
• lehátka a slunečníky na pláži (k dispozici za 
poplatek)

Sport a zábava:  tenisové a fotbalové hřiště 
s umělým osvětlením (za poplatek) • biliard 
(za poplatek) • šipky • hotelový animační 
program • vodní sporty na pláži (za poplatek) 
• pestré možnosti denního i večerního vyžití 
v blízkém centru střediska Acharavi • známá 
atrakce - vodní park Hydropolis cca 2 km od 
hotelu

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře podávané v 

restauraci hotelového komplexu Ionian 
Princess formou švédských stolů včetně 
nápojů • vybrané místní alkoholické nápo-
je a rozlévané nealkoholické nápoje, voda, 
káva a čaj podávané během dne ve vyhra-
zených hodinách v pool baru Ionian Prin-
cess • lehátka a slunečníky u bazénů  

Ceník » 285

tyg

studio Thinalos

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

aparthotel Thinalos

od 15 593 Kč/8 dní • od 18 713 Kč/11 dní
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Poloha: v klidnější části letoviska Agios Geor-
gios Argyrades na jihozápadní straně ostrova 
Korfu • přibližně 300 m od centra střediska s 
obchůdky a restauracemi • cca 150 m od nej-
bližší menší písečné pláže • přibližně 400 m 
od dlouhé „zlaté“ písečné pláže • 25 km od 
hlavního města Kerkyra

Ubytování: standardní 2-lůžkové pokoje s 
možností 1 přistýlky • klimatizace • lednička 
• SAT TV • koupelna s vanou, resp. sprchový 
kout a WC • fén • balkon • pokoje s výhledem 
na moře (za příplatek) 

Vybavení hotelu: útulná, vkusně zařízená 
vstupní hala s recepcí a s posezením • trezory 
na recepci (za poplatek) • restaurace s pose-
zením na venkovní terase • vnitřní bar se SAT 
TV • bar u bazénu • bazén • samostatný dět-
ský bazén • dětské hřiště • terasa na slunění  
slunečníky a lehátky (zdarma) • přístup na 
internet v hotelové wifi zóně (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: menší písečná pláž s pozvolným vstu-
pem do moře leží cca 150 m od hotelu • krás-
ná dlouhá pláž se zlatým pískem oceněna 
Modrou vlajkou EU za čistotu moře a pláže 
leží cca 400 m od hotelu • lehátka a sluneční-
ky (za poplatek) 

Sport a zábava: tenis • basketbalové hřiště 
• půjčovna kol, motorek a aut (za poplatek)• 
výběr vodních sportů na pláži (za poplatek)  

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 a zmrzlina (pouze pro děti) • 
tenis • stolní tenis 

Ceník » 285

Golden Sands hotel  
oficiální hodnocení: *** 
webstránka: www.corfugoldensands.com 

Naše mínění: areál oblíbeného rodinného hotelu 
Golden Sands, který ani v letošní sezoně nechybí 
v našem katalogu, svým hostům nabízí klidnou 
atmosféru nedaleko moře, prostorný bazén ob-
klopený stylovými lehátky, terasu s příjemným 
posezením a všude kolem udržovanou zelenou 
zahradu i s nabídkou sportovního vyžití. Každo-
ročním obnovením venkovních prostorů ho-
tel splňuje očekávání mnohým, zejména svým 
stálým klientům, kteří si cení nejen blízkosti cen-
tra střediska, ale i skvělou polohu nedaleko nád-
herné „zlaté“ písečné pláže. 

vtug Ag. Georgios od 14 735 Kč/8 dní • od 17 699 Kč/11 dní

https://tiptravel.cz/dovolena/korfu/golden-sands/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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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 ta-
vernami • asi 150 m od menší písečné pláže • 
cca 450 m od známé pláže se zlatým pískem • 
přibližně 25 km od hlavního města Korfu 

Ubytování: hlavní budova - standardní 2-lůž-
kové pokoje s možností 1 přistýlky a zrekon-
struované 2-lůžkové pokoje (za příplatek) • 
nová budova - nově vybudované 2-lůžkové 
superior pokoje (za příplatek) a rodinné po-
koje až pro 4 osoby (za příplatek), klimatiza-
ce a trezor (zdarma) • všechny typy pokojů 
v hlavní i nové budově disponují ledničkou, 
koupelnou s vanou, resp. sprchovým koutem 
a WC, balkonem nebo terasou s posezením 

Vybavení hotelu: hotel se skládá z hlavní bu-
dovy a nově postaveného křídla s ubytovací-
mi jednotkami • menší recepce s posezením a 

SAT TV • trezor (na recepci za poplatek) • pool 
bar • restaurace • a‘la carte pizzerie • bazén (le-
hátka a slunečníky zdarma) • dětský 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) • výběr 
vodních sportů na  pláži (za  poplatek)• mož-
nosti večerní zábavy v centru letoviska 

Ceník » 284

Blue Sea hotel

oficiální hodnocení: ** 
webstránka: www.bluesea - hotel.com 

Naše mínění: nabízíme vám cenově výhodný  
menší rodinný hotel, jehož většina pokojů pro-
šla kompletní rekonstrukcí již před minulou se-
zónou a po jejím skončení majitelé vybudovali 
i nové křídlo s prostornými suitami. Hotel se na-
chází nedaleko centra střediska a zlatavé píseč-
né pláže. Především upoutá pozornost klientů, 
kteří během dovolené upřednostňují ubytování 
s polopenzí a vyhledávají menší, klidnější prázd-
ninové prostředí s pravou řeckou atmosférou 
Hotel ocení i rodiny s dětmi, které přivítají dět-
ský bazén a menší hřiště pro své ratolesti. 

tug Agios Georgios

nový superior pokoj

od 11 693 Kč/8 dní • od 13 565 Kč/11 dní
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Zakynthos

Vassilikos

K  nejkrásnějším, nejnavštěvovaněj-
ším 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 str-
mými útesy, tyrkysové moře, bílý písek 
a  zvlněné zelené kopce dodávají to-
muto místu neuvěřitelně podmanivé 
kouzlo. Jedinečnou atrakcí této vy-
hledávané destinace jsou i  chráněné 
mořské želvy caretta - caretta, které 
se staly neoficiálním symbolem toho-
to ostrova. V  letošní sezóně se může-
te 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. 
Prázdninové resorty Zante Royal Re-
sort, Zante Imperial Beach a Palazzo di 
Zante jsou připraveny stát se během 
voňavých letních slunečních dnů do-
movem pro všechny velké i malé náv-
štěvníky. Bude nám potěšením, pokud 
se na toto jedinečné místo rozhodnete 
vycestovat s  naší cestovní kanceláří 
a necháte se během svého pobytu po-
hltit 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 prvního momentu, jak se s ním 

seznámíte.

Vassilikos 
Zelený výběžek Vassilikos je místo, které na svých 
toulkách ostrovem nevynechá žádný turista. Za-
číná letoviskem Argassi, které se nachází jen 4 km 
na jih od hlavního města, pod úpatím vrchu Sko-
pos. Jeho hlavní ulici zdobí obchůdky se suvený-
ry, kavárny, bary a diskotéky, přičemž nechybí ani 
skvělé řecké taverny. Cesta z Argassi mírně stoupá 
a klikatí se, lemujíc pobřeží ostrova, přičemž se před 
vámi otevře neskutečně nádherný výhled na třpy-
tivou mořskou hladinu hrající různými odstíny 
modré barvy, na v dálce se rýsující obrysy Pelopo-
nésu či z mořského oparu vystupující nejvyšší vrch 
sousedního ostrova Kefalonie. Ve  stínu olivových 
hájů a zelených lesíků, mezi nimiž tu a tam prosví-
tají bílá obydlí domácích, jsou ukryty cestičky na pí-
sečné pláže, které vás přivítají úhlednými řadami 
lehátek a slunečníků poukládaných na písku nebo 
travnaté 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 těch-
to pláži jsou sociální zařízení a sprchy. K malebným 
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 přicházejí klást vajíčka, aby tak zajis-
tily pokračování svého druhu. K nejznámějším, tu-
risty vyhledávaným místům nacházejícím se na vý-
chodní straně zeleného poloostrova Vassilikos, 
patří menší pláž Porto Zoro, kde můžete relaxovat 
tak, jak jste o tom snili: v pohodlí houpací sítě ve stí-
nu 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 sportovních atrakcí 
a  na  menší plážičky Vrachos a  Plaka. Poznávacím 
znamením pláže Agios Nicholaos s  bohatou na-
bídkou vodních sportů je bílý kostelík se stejným 
názvem, zasvěcený patronovi a  ochránci námoř-
níků. V  malebném zálivu obklopeném 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 dalšími, trošku vzdálenějšími krásami 
Zakynthosu vydali buď sami, nebo zkusili poznat 
tento nádherný zelený ostrov, který vám zajisté 
má co nabídnout, prostřednictvím fakultativních 
výletů, s  jejichž aktuální nabídkou se seznámíte 
přímo na místě. 

Město Zakynthos 
Hlavní město ostrova vytváří úhledný architekto-
nický půloblouk. Takto jej v 13. až 15. století vystavě-
li Benátčané, díky kterým zažil ostrov a  také jeho 
obyvatelé období obrovského rozmachu. Dnešní 
město Zakynthos je však již jen kopií původní ar-
chitektury, která byla zničena při velkém zemětře-
sení v roce 1953. V současném městě, vybudova-
ném od  základů podle původních předloh, sice 
nenajdete mnoho historických památek, ale je zde 
několik zajímavých míst, které se při jeho návštěvě 
určitě vyplatí vidět. Patří k nim Kostel sv. Dionýsia, 
jedna z mála původních budov, kde jsou uloženy 
ostatky tohoto světce, patrona a  ochránce ostro-
va Zante. Malebná Strada Marina, vedoucí podél 
přístavu je lemovaná útulnými kavárnami a taver-
nami, kde najdete nabídku místních specialit. Slad-
kou tečkou za vaší večeří můžou být loukoumades, 
malé šišky polité medem, které chutnají znamenitě 
i s vanilkovou zmrzlinou. Promenáda vás povede 
na  náměstí Dionýsia Solomose, na  okraji kterého 
stojí další zajímavý kostelík Agios Nicholaos tou 
Molou, zasvěcený patronovi námořníků. Za  tímto 
místem najdete živé náměstí sv. Marka a  rušným 
životem pulzující obchodní ulici Alexandrou Roma. 

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 25° 29° 31° 33° 29° 24°
Moře 21° 25° 25° 26° 25° 22°

Rozloha 405 km2 Populace 35 000
Hlavní město Zakynthos  Měna euro

Kalamár Loukoumades 
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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) • koupelna 
s vanou a WC • fén • balkon nebo terasa • poko-
je vyššího standardu se soukromým bazénem 
(za příplatek)

Vybavení hotelového komplexu: recepce 
• wifi v prostorách recepce (zdarma) • restau-
race Apollo s terasou • pool bar • bazén a dět-
ský bazén (lehátka a slunečníky zdarma) • kino 
• bar After Eleven (za poplatek) • Health Club 
s vnitřním bazénem, saunou, masážemi a par-
ní lázní (za poplatek) • fitness (zdarma) 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: nad písečnou pláží Mavratzi Beach 

s  pozvolným vstupem do  moře •  přístup 
na pláž je možný kombinací výtahu a schodů 
(od bazénu hotelu Zante Imperial Beach), resp. 
pěšinkou kolem resortu • slunečníky a lehátka 
(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, sušenky nebo koláčky a zmrzlina • al-
koholické 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 » 287

Palazzo di Zante hotelový komplex

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

Naše mínění: Palazzo di Zante se vyznačuje klid-
nou atmosférou letní dovolené, která vás bude 
obklopovat na každém kroku a vy tak snadno za-
pomenete na starosti všedních dnů, od kterých 
jste si přišli odpočinout. Pokud však zatoužíte 
po  změně, všechny atrakce, včetně nádherné 
písečné pláže, máte na  dosah. Areál hotelové-
ho resortu, obklopený zelenou scenérií Vassilika 
a vypínající se nad sluncem zalitou pláží Mavratzi, 
je dokonale přizpůsoben k tomu, aby se zde pří-
jemně cítili návštěvníci všech věkových kategorií, 
především však rodiny s dětmi.

vtyVassilikos

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

od 16 118 Kč/8 dní • od 19 943 Kč/11 dní

https://tiptravel.cz/dovolena/zakynthos/palazzo-di-zante/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Poloha: hotel sa nachází nad malebnou pláží 
Mavratzi Beach • cca 17 km od letiště

Ubytování: Zante Imperial Beach: 2-lůžkové 
pokoje s  1 nebo 2 přistýlkami • rodinné po-
koje skládající se ze 2 místností až pro 5 osob 
(za příplatek) • výhled na moře (za příplatek) • 
Zante Royal Resort: 2-lůžkové pokoje s 1 přistýl-
kou • klimatizace • telefon • TV • minilednička • 
trezor (za poplatek) • koupelna s vanou a WC • 
fén • balkon nebo terasa

Vybavení hotelového komplexu: oba mají 
vlastní recepce, restaurace s terasou, pool bar, 
bazén, bazén pro děti • wifi na recepcích (zdar-
ma) • lehátka a slunečníky u bazénů (zdarma) • 
dětské hřiště • supermarket 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: nad písečnou pláží Mavratzi Beach 
s  pozvolným vstupem do  moře •  přístup 
na pláž je možný kombinací výtahu a schodů 
(od  bazénu s  tobogány), resp. pěšinkou ko-

lem hotelového resortu • slunečníky a lehátka 
(za poplatek) • plážový bar (za poplatek)

Sport a  zábava: vodní pólo • vodní gym-
nastika •  aerobic • šipky •  multifunkční hřiště 
• animacie i s animátory naší CK (červenec, sr-
pen) • dětský vláček, zábavný svět plný atrakcí 
Zantino World a  tobogán jsou provozovány 
v hotelové režii

all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře formou švédských 

stolů včetně místních nápojů • odpoledne 
čaj, káva, sušenky nebo koláčky a zmrzlina • 
alkoholické nápoje (točené pivo, víno, whis-
ky, gin, vodka, rum, tequila, míchané nápo-
je) a nealkoholické nápoje (voda, káva, čaj, 
soft drinky) od  10:00 hod. do  23:00 hod. 
v  barech hotelových resortů • animační 
program • wifi • slunečníky a lehátka u bazé-
nů celého hotelového resortu

Ceník » 287

Zante Imperial Beach  
Zante Royal Resort hot. komplex

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

Naše mínění: oba resorty vás okouzlí svým pul-
zujícím letním životem, přičemž mnohé aktivity 
osloví všechny věkové kategorie svých hostů, 
především rodiny s dětmi. Pestrý denní a večerní 
animační program, při kterém si zasoutěží a za-
baví se děti i dospělí, kouzelný dětský svět Zan-
tino World plný atrakcí, velký bazén s tobogány 
nebo nádherná písečná pláž Mavratzi lákající 
k odpočinku, to je vysněná dovolená u moře, kte-
rou můžete strávit právě na tomto místě. 

tyv Vassilikos

Zante Royal Resort

Zante Imperial Beach

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

od 15 743 Kč/8 dní • od 19 418 Kč/11 dní

https://tiptravel.cz/dovolena/zakynthos/zante-imperial-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Heraklion

Ierapetra

Ammoudara

Rethymno

Panormo
Bali

MaliaHersonissos

Kréta voní Afrikou - odděluje Evropu 
od  Afriky, Egejské moře od  Lybijského 
moře. Na příjemné prožití vaší dovolené 
na  tomto nádherném ostrově vám na-
bízíme širokou variabilitu pobytů na  8, 
11, 12, resp. 15 dní s  odletem z  Prahy, 
Brna a  Ostravy. Dovolenou můžete trá-
vit na  půvabných plážích oblíbeného 
letoviska Ammoudara v  oblasti hlav-
ního města Heraklionu s  ubytováním 
v osvědčených plážových hotelích s vy-
nikajícími službami ultra all inclusive. 
Pokud se necháte zlákat východní částí 
ostrova, najdete zde pláže, které vás oko-
uzlí svou jedinečnou krásou. Budete se 
koupat na známé pláži Vai, která právem 

nese přívlastek řecký Karibik. Na  kaž-
dém kroku pocítíte vzácný klid, roman-
tiku a skutečné Řecko. Své prázdninové 
sny můžete snít v  krásných hotelových 
komplexech, v  blízkosti nádherných 
písečných pláží. Dovolenou v  těchto 
renomovaných hotelích s  komplexními 
službami nabízíme  ve známých letovis-
cích Bali, Panormo, Ammoudara, Malia, 
či Hersonissos. Velkým pozitivem letošní 
nabídky jsou cenově výhodné nabídky 
pro rodiny s  dětmi. A  proto neváhejte, 
nechte se prostoupit mýty a legendami, 
nasajte vůni bájné Kréty, kterou si sku-
tečně zamilujete. 

Bájná Kréta je kouzelný ostrov opředený 
mýty, místo zrodu nejvyššího z řeckých 

bohů Dia, kolébka evropské civilizace. Je 
největším řeckým ostrovem a současně 

nejjižněji položeným ostrovem v Evropě. 
Kréta je romantická, s překrásnými 

písečnými plážemi, vysokými pohořími 
střídajícími se s úrodnými nížinami, 

s háji olivovníků, či s úchvatnými zálivy 
s azurově modrým mořem, lákajícím 

množství turistů na strávení klidné 
dovolené právě na tomto místě.

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 23° 29° 31° 33° 29° 25°
Moře 21° 22° 24° 25° 24° 22°

Rozloha 8.295 km2 Populace 600.000
Hlavní město Heraklion Měna euro

Ierapetra
Největší středisko na jihu Kréty na místě antické-
ho přístavu Ierapetra se pyšní titulem „nejjižnější 
město“ v Evropě. Své návštěvníky okouzlí kilomet-
ry dlouhou písečnou pláží s neobvykle tmavým 
pískem, která je předělena několika malebnými 
zátokami. Přímo z přístavu tohoto malebného 
městečka s rodinnou atmosférou můžete vyplout 
lodí na romantický ostrov Chrissi, který připomíná 
svými plážemi s bílým pískem a křišťálově čistou 
vodou Karibik Evropy. Milovníkům historie dává-
me do pozornosti benátskou přístavní pevnost či 
mešitu Tzami s otomanské fontánou, prozrazující 
bohatou minulost jižní Kréty. Kavárničky s typic-
kou krétskou atmosférou, množství obchůdků, ta-
veren a malebný přístav si během dovolené určitě 
zamilujete. 

Ammoudara
Středisko Ammoudara leží na  severním pobřeží 
Kréty a tvoří předměstí hlavního města. Od cen-
tra Heraklionu je vzdáleno jen 6 km. Od centra 
Heraklionu je vzdáleno jen 6 km. Ammoudara 
s nádhernou písečnou pláží místy promíchanou 
kamínky patří mezi vyhledávané prázdninové cíle 
tohoto pohádkového ostrova. Prázdninová atmo-

sféra tohoto malebného městečka se spoustou 
obchůdků, barů, kavárniček a taveren nabízí pří-
jemné posezení s vynikajíci řeckou kuchyní, vy-
tvářející ráj pro turisty všech věkových kategorií. 

Panormo
Toto malé turistické středisko pyšnící se architek-
turou typicky krétské vesničky je vyhledáváno tu-
risty pro své krásné písečné 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 19 km od le-
toviska Rethymno a cca 55 km od Heraklionu. 

Malia
Velmi známé turistické středisko se nachází na 
severním pobřeží ostrova Kréta, cca 35 km vý-
chodně od hlavního města Heraklionu. V Malii je 
velké množství obchodů, taveren, restaurací, barů 
i zábavních podniků. Dovolenou v této oblasti 
si mimořádně užijí všichni ti, kteří hledají široké 
nákupní možnosti a rušnou zábavu na místních 
diskotékách a v barech otevřených do časných 
ranních hodin. 

Bali
Středisko Bali patří mezi velmi klidná prázdni-
nová letoviska západní Kréty, rozkládá se v ma-
lebném zálivu s nádhernou pláží. Přesto, že jde 
o skutečně menší středisko, najdete zde vše, co 
ke své vysněné dovolené  potřebujete. Typickou 
řeckou atmosféru si budete moci vychutnat na 
některé z množství teras lemujících pobřeží. 
Pláže jsou zde mimořádně čisté, se zlatožlutým 
pískem a pozvolným vstupem do moře. Letovis-
ko se spoustou obchůdků, kaváren, diskoték je 
vzdáleno cca 30 km od Rethymna, perly západní 
Kréty.  

Hersonissos
Během několika málo let vyrostlo z malé ry-
bářské vesničky středisko, které nabízí vše, co 
správný turista hledá při výběru letní dovolené . 
Hersonissos je pravým opakem klidného letovis-
ka. Jedná se o největší centrum zábavy, jaké se 
na Krétě dá najít a současně i nejstarší letovisko 
na ostrově. Kromě aktivního společenského vyži-
tí doporučujeme navštívit i okolní vesničky, které 
otevírají dveře do zdejší bohaté historie s ukáz-
kou typického rodinného života starých Kréťanů. 

Feta sýr Salát z chobotnic



172 KRÉTA

Poloha: přímo u udržované hotelové píseč-
né pláže lemované drobnými kamínky oce-
něné Modrou vlajkou za kvalitu a čistotu • 5* 
hotelový areál situovaný v překrásné hote-
lové záhradě v přítomnosti voňavých květů 
a exotické zeleně  • cca 1 km od centra leto-
viska Ammoudara s obchůdky, restaurace-
mi a tavernami • cca 7 km od Heraklionu s 
nákupními a zábavními možnostmi (auto-
busová zastávka přímo před hotelem) • cca 
8 km od letiště 

Ubytování: moderní a vkusně zařízené 
2-lůžkové hotelové pokoje s možností 1 
resp. 2 přistýlek • individuálně ovládaná kli-
matizace • telefon • LCD SAT TV • minilednič-
ka (doplňování extra platba) • vlastní přís-
lušenství (koupelna se sprchou, WC a fén) 
• rychlovarná konvice na přípravu kávy a 
čaje • wifi připojení v celém resortu zdarma 
• trezor (za poplatek) • balkon resp. terasa s 
posezením

Vybavení hotelového komplexu: elegant-
ní vstupní hala s recepcí • hlavní hotelová 
restaurace • řecká taverna Ambrosia na pláži 
• asijská a italská restaurace (nutná rezervace 
předem) • hlavní hotelový bar • snack bar • 
plážový bar • několik bazénů (se sladkou vo-
dou i mořskou vodou) • hotelový vodní park 
s tobogánem a skluzavkami • dětský bazén 
• hotelový obchod se suvenýry • hotelový 
butik • internet (za poplatek) • wifi připojení 
v celém areálu (zdarma) • luxusní wellness 
centrum (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: písečná pláž lemovaná drobnými ka-
mínky s pozvolným vstupem do moře • pláž 
oceněna Modrou vlajkou za čistotu a kvalitu 
• slunečníky, lehátka a plážové osušky (zdar-
ma) • atraktivní nabídka vodních sportů na 
pláži (paragliding, parasailing, vodní skútry, 
škola potápění, windsurfing - extra platba) • 
vodní kanoe a šlapadla (zdarma)

Apollonia Beach hotelový komplex

oficiální hodnocení:*****
webstránka: www.apollonia.gr 

Naše mínění: velmi oblíbený hotelový komplex 
sestávající z hlavní budovy a hotelových bunga-
lovů roztroušených v nádherné exotické zahradě 
nabízející zákoutí odpočinku či zábavy, je jako 
stvořený pro všechny milovníky komfortu a kva-
litních ultra all inclusive služeb. Ještě výjimečnější 
vzhled dodává krásný bazénový komplex a hote-
lový vodní park s tobogánem a skluzavkami. Ten-
to hotelový komplex jistě ocení hlavně nároční 
klienti, kteří preferují velké hotelové resorty s kva-
litním ubytováním, vynikající stravou a službami 
na vysoké úrovni. 

vAmmoudara

animaceanimace

hotelovéhotelové

https://tiptravel.cz/dovolena/kreta/apollonia-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Sport a zábava: • hotelový vodní park s to-
bogány a skluzavkami •  stolní tenis • zábav-
ný zahradní minigolf • aerobic • vodní gym-
nastika • fotbal • basketbal • plážový volejbal 
• vodní basketbal • vodní pólo • lukostřelba 
• šipky • tenisové kurty (jeden s umělým 
osvětlením - za poplatek) • dětské hřiště • 
herna s PC (za poplatek) • půjčovna aut a 
kol (za poplatek) • široká nabídka vodních 
sportů na pláži (za poplatek) • paragliding, 
parasailing, vodní skútry, škola potápění, 
windsurfing (za poplatek) • vodní kanoe a 
šlapadla (zdarma) • celodenní mezinárodní 
hotelové animace pro děti i dospělé • dětský 
miniklub • večerní show programy • luxusní 
wellness a spa centrum (různé druhy masá-
ží, sauna - extra platba)

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

a kvalitních švédských stolů včetně ná-
pojů • během snídaně podávané čerstvé 
ovocné a zeleninové šťávy • tématické ve-

čeře s ukázkami vaření • lehké občerstvení 
podávané během dne - zmrzlina, ovoce, 
káva, čaj, zákusky • plážový bar (10:00-
18:00 hod. podávané čepované pivo, čer-
vené a bílé víno, nealkoholické nápoje, 
ouzo, raki, míchané koktejly) •  pool bar • 
večeře ve stylové řecké, asijské a italské 
restauraci přímo na pláži (nutná rezerva-
ce) • nealkoholické a místní alkoholické 
nápoje • slunečníky, lehátka a plážové 
osušky u bazénu a na pláži • celodenní 
mezinárodní hotelové animace a dětský 
miniklub • vodní park s tobogánem a sklu-
zavkami • stolní tenis • minigolf • boccia • 
aerobic • fotbal • basketbal • lukostřelba • 
šipky • tenisové kurty • dětské hřiště 

Ceník » 292

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 22 301 Kč/8 dní • od 27 761Kč/11 dní
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Poloha: oblíbený prázdninový hotelový 
komplex se nachází přímo u udržované 7 
km dlouhé, písečné pláže, která je každo-
ročně oceněna Modrou vlajkou za kvalitu 
a čistotu • v obklopení palem a exotic-
kých květů překrásné hotelové zahrady • v 
bezprostředním blízkosti centra střediska 
Ammoudara s obchůdky, kavárničkami a 
tavernami (dostupné pěší procházkou pří-
mo z hotelu) • 6 km západně od hlavního 
města Heraklionu se zábavnými a nákupní-
mi možnostmi (snadno dostupné místními 
autobusmi- autobusová zastávka přímo 
před hotelem) • 8 km od letiště v Heraklio-
nu • 10 km od mínojského paláce v Knossu 

Ubytování: příjemně zařízené 2-lůžko-
vé pokoje s možností 1 resp. 2 přistýlek v 
hlavní hotelové budově nebo v zahradních 
bungalovech obklopených košatými pal-
mami a exotickými květinami • individuál-
ně nastavitelná klimatizace • minilednička • 
rádio • SAT TV • telefon • trezor (za popla-

tek) • balkon, resp. terasa s posezením • 
vlastní příslušenství (koupelna se sprchou, 
WC a vysoušeč vlasů)

Vybavení hotelového komplexu: ele-
gatní vstupní hala s recepcí a s obchůdky • 
klimatizovaná hlavní hotelová restaurace s 
posezením na terase • bar u bazénu • plá-
žový bar • snack bar • sladkovodní bazéno-
vý pro dospělé • dětský bazén s vodními 
atrakcemi • mezinárodní hotelové animace 
organizované zkušenými animátory • dět-
ský miniklub pro děti od 4-12 let • dětské 
hřiště s prolézačkami • terasa na slunení- 
slunečníky a lehátka zdarma • wifi připoje-
ní zdarma v konferenční místnosti v příze-
mí • internetový koutek (za poplatek) • TV 
místnost • hotelový obchod se suvenýry • 
zlatnictví • tenisové kurty (večerní osvětle-
ní za poplatek) • stolní tenis • kulečník • 
boccia • minigolf • vodní pólo

Stravování: formou all inclusive

Santa Marina hotelový komplex

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.santamarinahotel.gr

Naše mínění: mimořádně oblíbený a vyhledáva-
ný prázdninový cíl zejména pro rodiny s dětmi, 
hotelový resort Santa Marina, se nachází v krás-
né velké palmové zahradě, která končí přímo 
na široké písečné pláži oceňované každoročně 
Modrou vlajkou za čistotu a kvalitu. Milý perso-
nál, pestrá mezinárodní kuchyně obohacená o 
krétské speciality, zábavný animační program, ši-
roký výběr all inclusive služeb a blízkost hlavního 
města ostrova, uspokojí letní dovolenkové touhy 
všech věkových kategorií.  

vAmmoudara

animaceanimace

hotelovéhotelové

https://tiptravel.cz/dovolena/kreta/santa-marina/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Pláže:  7 km dlouhá udržovaná písečná 
pláž s pozvolným vstupem do moře (oce-
ní zejména rodiny s dětmi) • pláž oceněna 
Modrou vlajkou za čistotu a kvalitu • slu-
nečníky, lehátka a plážové osušky zdarma 
• plážový bar s občerstvením v rámci all in-
clusive služeb • nabídka vodních sportů na 
pláži (za poplatek)

Sport a  zábava: stolní tenis • tenisové 
kurty (osvětlení za poplatek) • vodní pólo • 
minigolf • plážový volejbal • herna • dětské 
hřiště s prolézačkami • aerobik • vodní pólo 
• kulečník (za poplatek) • celodenní hote-
lové animace pro děti a dospělé • dětský 
miniklub pro děti od 4-12 let • nabídka vod-
ních sportů na pláži (za poplatek)

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

švédských stolů včetně nápojů • během 
obědů a večeří podávané nápoje jako 
voda, nealkoholické nápoje, točené bílé, 

červené a růžové víno, točené místní 
pivo • občerstvení v barech během dne v 
době od 10:00 - 23: 00 hod. • v odpoled-
ních hodinách snadněji občerstvení - 
zmrzlina, káva, čaj, zákusky, sušenky, tep-
lé a studené snacky • nealkoholické a 
vybrané místní alkoholické nápoje (ouzo, 
raki, brandy, rum, whisky, gin, vodka, 
tequila, bílé, růžové a červené víno, če-
pované pivo, voda, cola, fanta, oranžáda) 
• slunečníky, lehátka u bazénu i na pláži a 
plážové osušky • minigolf • stolní tenis • 
šipky • vodní pólo • plážový volejbal • ae-
robik • mezinárodní hotelové animace 
pro děti a dospělé • večervné show • dis-
kotéka • dětský miniklub pro děti od 4-12 
let • wifi připojení zdarma v konferenční 
místnosti v přízemí  

Ceník » 292

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 20 195 Kč/8 dní • od 25 109 Kč /11 dní
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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 za příplatek) • 
individuální klimatizace • telefon • minilednič-
ka (láhev vody při příjezdu) • trezor (zdarma) • 
SAT TV • wifi připojení (zdarma) • vlastní přís-
lušenství (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  • 
venkovní bazén se sladkou vodou a s terasou 
na slunění • slunečníky a lehátka zdarma, plá-
žové osušky za vratný depozit • obchod  • wifi 
v celém hotelovém resortu zdarma • wellness 
centrum (za poplatek) • amfiteátr • půjčovna 
aut (extra platba)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: písečná hotelová pláž s  pozvolným 
vstupem do  moře • slunečníky a  lehátka 

Dessole Malia Beach hotel. komplex

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

Naše mínění: fantastický hotelový komplex Malia 
Beach Resort & Spa patřící do renomované ho-
telové sítě Dessole Hotels, nacházejíci se v jed-
né z nejkrásnějších oblastí Kréty s okouzlujícími 
plážemi a zálivy patří mezi nejoblíbenější rodinné 
prázdninové resorty na ostrově. Úžasný hotelo-
vý komplex nacházejíci se v palmové záhradě s 
atraktivním bazénem, vyúsťuje až k písečné pláži, 
s kompletním plážovým servisem v ceně. O vaši 
zábavu se postarají zkušení animátoři, kteří vás 
budou bavit během celého dne. Hotelový kom-
plex s mimořádně kvalitními all inclusive služba-
mi se nachází v těsné blízkosti živého městečka 
Malia se spoustou obchudků, butiků, taveren, ka-
váren a nočních klubů. Osvědčený a mimořádně 
oblíbený hotelový komplex je zárukou spokoje-
nosti a prožití vzácných prázdninových chvil na 
bájném ostrově Kréta. 

vMalia

animaceanimace

hotelovéhotelové

https://tiptravel.cz/dovolena/kreta/dessole-malia-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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zdarma (plážové osušky za vratný depozit) • 
k dispozici plážový bar

Sport a zábava: minigolf • stolní tenis • te-
nis • volejbal • aerobic • vodní gymnastika • 
wellness centrum (za poplatek) • 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  ve-
čeře formou bohatých 

švédských stolů včetně nápojů (voda, neal-
koholické nápoje, točené pivo a řecké bílé 
a červené víno podávané během obědů 
a večeří) • tématické večeře v taverně (nut-

ná rezervace předem, jedenkrát během 
pobytu) • nealkoholické a místní alkoholic-
ké nápoje podávané v  době od  10:00 - 
24:00 hod. • lehké občerstvení (káva, čaj, 
koláčky, zmrzlina ) podávané v hotelovém 
režimu • slunečníky, lehátka u  bazénu 
a na pláži zdarma, plážové osušky za vratný 
depozit • mezinárodní hotelové animace 
• dětský miniklub pro děti od 4-12 let • wifi 
připojení zdarma 

Ceník » 292

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 22 067 Kč/8 dní • od 28 307 Kč/11 dní
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Poloha: přímo u  hotelové hrubozrnné pí-
sečné pláže místy promíchané drobnými ka-
mínky 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 od le-
tiště a hlavního 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 udržo-
vané hotelové zahradě plné palem a exotic-

kých květin • ve všech pokojích: klimatizace 
• telefon • minilednička (láhev vody při pří-
jezdu) • trezor (zdarma) • SAT TV • vlastní přís-
lušenství (koupelna se sprchou, WC a fén na 
vlasy) • balkon resp. terasa s posezením

Vybavení hotelového komplexu: hotelo-
vá recepce • lobby bar • hotelová restaurace • 
restaurace u bazénu • plážový bar • cafetérie 
• 1 sladkovodní bazén • 1 bazén s mořskou 
vodou • dětský bazén • slunečníky, lehátka 
u bazénu i na pláži (zdarma) • plážové osušky 
za vratný depozit • wellness (za  poplatek) • 
wifi v  celém areálu zdarma • půjčovna aut 
(za poplatek)

Dessole Blue Star hotelový komplex

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

Naše mínění: velmi nás těší, že vám opět mů-
žeme nabídnout fantastický čtyřhvězdičkový 
hotelový resort patřící do renomované hotelo-
vé sítě Desssole Hotels. Prázdninový komplex se 
nachází přímo na břehu Libyjského moře v těsné 
blízkosti malebného přístavního městečka Iera-
petra s  množstvím obchůdků, taveren, restau-
rací a  barů. Celý prázdninový areál je zasazen 
do vkusně upravené zahrady s atraktivním bazé-
novým komplexem a spoustou zábavy, o kterou 
se postarají naši profesionální animátoři. Prázdni-
novou pohodu dotvářejí kvalitní stravovací all in-
clusive služby a blízkost upravené hotelové pláže 
s  typicky tmavším pískem. Hotelový komplex 
disponuje i  rodinnými, tzv. propojenými pokoji, 
které zajistí větší pohodlí a  soukromí vícečlen-
ným rodinám. Doporučujeme hlavně pro rodiny 
s dětmi jako tip na prožití kvalitní letní dovolené. 

vIerapetra

animaceanimace

hotelovéhotelové

https://tiptravel.cz/dovolena/kreta/dessole-blue-star/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Stravování: formou all inclusive

Pláže: široká hotelová pláž s  typicky tma-
vým hrubozrnným pískem místy promí-
chaná drobnými kamínky s  pozvolným 
vstupem do  moře (ocení rodiny s dětmi) • 
slunečníky, lehátka na pláži zdarma, plážové 
osušky za vratný depozit

Sport a  zábava: tenis (večerní osvětlení 
za poplatek) • šipky • volejbal • stolní tenis 
• biliard • boccia • vodní gymnastika • me-
zinárodní hotelové animace pro dospělé a 
děti • dětský miniklub pro děti od 4-12 let • 
večerní show a diskotéka • wellness centrum 
(za poplatek)

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

švédských stolů včetně místních nápojů 
(voda, točené pivo, červené a  bílé víno) • 
lehké snacky podávané od 11:00-16:00 
hod. • káva, čaj, koláče, palačinky v době od 
16:00-17:00 hod. • nealkoholické a  místní 
alkoholické nápoje podávané v  době 
od  10:00-24:00 hod. • slunečníky, lehátka 
u  bazénu a  na  pláži • hotelové animace a 
dětský miniklub • volejbal • stolní tenis • 
boccia • tenisové kurty • wifi

Ceník » 291

tuh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 19 025 Kč/8 dní • od 23 627 Kč/11 dní
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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  jachtovým přístavem a  ro-
mantickými uličkami s  množstvím obchůd-
ků, kaváren a  taveren • cca 55 km od  letiště 
v Heraklionu

Ubytování: standardně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s  možností 1, resp. 2 přistýlek • zre-
konstruované dvoulůžkové pokoje typu Su-
perior s možností 1, resp. 2 přistýlek v hlavní 
hotelové budově nebo v  samostatně stojí-
cích hotelových budovách (pokoje s výhle-
dem na moře za příplatek) • ve všech poko-
jích: klimatizace v hotelovém režimu • telefon 

• SAT TV • trezor (na recepci hotelu, za popla-
tek) • minilednička • vlastní příslušenství (kou- 
pelna se sprchou, WC) • balkon resp. terasa 
s posezením

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s recepcí a posezením, trezor (extra plat-
ba) • restaurace s hlavním hotelovým barem 
a terasou s posezením • sladkovodní hotelo-
vý 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 po-
sezením (extra platba) • hotelové animace 
a  dětský miniklub pro děti od  4-12 let i  se 
slovenskými nebo českými animátory • wifi 
v prostorách recepce 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: krásná písečná pláž s  pozvolným 
vstupem do moře, kterou od hotelu oddělu-
je pouze pobřežní promenáda s  obchůd-

Talea Beach hotelový komplex

oficiální hodnocení:***
webstránka: www.taleabeach.gr

Naše mínění: i v této sezóně vám nabízíme dovo-
lenou „na Bali“, resp. v oblíbeném a známém krét-
ském středisku Bali, které je ideálním místem pro 
strávení all inclusive dovolené pro středně nároč-
nou klientelu. Celý areál hotelu je zasazen do za-
hrady s množstvím zeleně a voňavých květů, kon-
čící na krásné a dlouhé písečné pláži, kterou dělí od 
hotelu jen pobřežní promenáda. Areál hotelu byl 
navržen s důrazem na relaxaci a zábavu. Při poby-
tu budete uneseni krásou Krétského moře, okou- 
zleni místní atmosférou blízké krétské vesničky a 
fascinováni nevšedností celého prostředí.  

vBali

standardní pokoj

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.cz/dovolena/kreta/talea-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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kami, kavárnami a  tavernami • slunečníky 
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 • 
wifi připojení v prostorách recepce zdarma • 
prázdninový vláček jezdící po celém letovis-
ku (extra platba)

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

ských stolů včetně místních nápojů (víno, 
pivo, voda a točené soft nápoje) s nabíd-
kou jídel mezinárodní i  tradiční krétské 
kuchyně • tradiční místní alkoholické a ne-
alkoholické 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 » 291
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superior pokoj

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 15 593 Kč/8 dní • od 18 818 Kč/11 dní
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Poloha: v klidnější části malého střediska Pa-
normo (cca 15 min. chůze od centra středis-
ka s obchůdky a tavernami) • přímo u moře 
s menší přírodní kamínkovou pláží • cca 10 
min. od písečné pláže • 19 km od Rethymna, 
perly západní Kréty s nákupními a zábavní-
mi možnostmi (snadno dostupné místními 
autobusy) • cca 55 km od hlavního města 
ostrova 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 recepcí 
(trezory za poplatek) • lobby bar se SAT TV 
• hotelová restaurace s terasou s panorama-
tickým výhledem na moře • pool bar • lobby 
bar • bazénový komplex se sladkou vodou 
• dětský bazén se skluzavkou • slunečníky a 
lehátka u bazénu (zdarma) • wifi připojení v 
celém areálu zdarma

Stravování: formou all inclusive

Pláže: hotel postavený přímo u moře s men-
ší přírodní kamínkovou pláží (vhodná pro po-
tápění) • cca 10 min. pěšky od krásné písečné 
pláže v Panormu s pozvolným vstupem do 
moře (lehátka a slunečníky za poplatek) • 
pravidelný svoz na písečnou pláž v Panormu 
hotelovým minibusem (zdarma)

Sport a zábava: stolní tenis • nabídka vod-
ních sportů na písečné pláži v Panormu (za 
poplatek) 

all inclusive snídaně, obědy, večeře 
formou bohatých švéd-

ských stolů včetně nápojů s nabídkou chut-
né krétské i mezinárodní kuchyně • během 
obědů podávaná originální řecká zmrzlina • 
široký výběr nealkoholických a místních al-
koholických nápojů podávaných v centrál-
ním baru u bazénu (řecké bílé a červené 
víno, raki, ouzo, točené pivo, koktejly) • kva-
litní italská káva a čaj během dne v lobby 
baru • wifi připojení v celém areálu

Ceník » 290

Europa Resort hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.europahotel.gr 

Naše mínění: mimořádně oblíbený hotel Europa 
Resort svým návštěvníkům nabízí prožití příjem-
ných prázdninových chvil ve svém hotelovém 
areálu, ve kterém se nachází pěkná hotelová za-
hrada s travnatými plochami na slunění a velký 
bazén pro děti i dospělé. Prázdninovou atmosféru 
umocňuje překrásný výhled na mořskou hladinu. 
Tento velmi pohostinný hotel vás získá přímo gur-
mánsky připravenými jídly a osvěžujícími koktejly.   

vtuPanormo od 15 827 Kč/8 dní · od 19 025 Kč/11 dní
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Poloha: cca 350 m od  krásné pláže s  jem-
ným pískem a pozvolným vstupem do moře 
(hotel od  pláže dělí místní komunikace) • 
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 přis-
týlek • klimatizace • minilednička • rádio • 
SAT TV • telefon • trezor (za poplatek) • bal-
kon resp. terasa s  posezením • vlastní přís-
lušenství (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 bazén • terasa na  slunění (lehátka 
a slunečníky zdarma) • wifi připojení na re-
cepci zdarma

Stravování: formou all inclusive

Pláže: cca 350 m od  krásné písečné pláže 
s  pozvolným vstupem do  moře • lehátka 
a slunečníky za poplatek • nabídka vodních 
sportů na pláži (za poplatek)

Sport a  zábava: stolní tenis (zdarma) • te-
nisové kurty (za  poplatek) • biliard (za  po-
platek)  • nabídka vodních sportů na  pláži 
(motorové sporty za poplatek)

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

ských stolů s  nabídkou mezinárodní 
i krétské kuchyně • občerstvení v hotelo-
vém baru během dne v  době od  10:00 - 
22:00 hod. • v odpoledních hodinách leh-
ké občerstvení - filtrovaná káva, čaj, 
koláče sušenky, podávané v  době 
od 16:00 - 17:00 hod. • nealkoholické a vy-
brané místní alkoholické nápoje (raki, 
víno bílé a červené, točené pivo, voda, to-
čené limonády) • slunečníky a  lehátka 
u bazénu zdarma

Ceník » 290

Bali Mare hotel

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

Naše mínění: pro velký zájem jsme opět zařadili 
do nabídky cenově výhodných all inclusive do-
volených, oblíbený 3* hotel Bali Mare, který se 
nachází v malebném letovisku Bali s krásnou pí-
sečnou pláží. Řecky působící hotel s kaskádovitou 
architekturou nabízí klientům vytoužený klid a 
relax v prostorných pokojích, v prostředí stoletých 
olivovníků, kvetoucích oleandrů a krásným výhle-
dem do okolí a na celou zátoku. 

tu Baliod 13 955 Kč/8 dní • od 16 373 Kč/11 dní
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Poloha: v širším centru letoviska Hersonis-
sos s nočním životem • cca 150 metrů od 
písečné pláže • v blízkosti hotelu nákupní a 
zábavní možnosti • cca 5 min. chůze od aqu-
aparku Star Beach (za poplatek) • 25 km od 
letiště v Heraklioně • autobusová zastávka 
cca 60 m od hotelu  

Ubytování: moderně a komfortně zrekon-
struované 2-lůžkové pokoje s možností 1 
přistýlky • SAT TV • telefon • minilednička • 
klimatizace(za poplatek) • trezor (za popla-
tok) • wifi • vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou, WC a fén na vlasy) • balkon, resp. 
terasa s posezením 

Vybavení hotelu: vvstupné hala s recepcí • 
restaurace • hlavní hotelový bar • bar u bazé-
nu • snack bar • bazén s terasou na slunění 
• slunečníky a lehátka u bazénu zdarma • 
plážové osušky (za vratný depozit, výměna 
za poplatek) • wellness (za poplatek) • wifi ve 
společných prostorách zdarma

Stravování: formou all inclusive

Pláže: cca 150 m od písečné pláže s pozvol-

ným vstupem do moře • slunečníky a lehátka 
za poplatek • široká nabídka vodních sportů 
(za poplatek)

Sport a zábava: šipky • biliard (za poplatek)  
• stolní hry • půjčovna kol (za poplatek) • živá 
hudba a nebo zábavné večerné show 2x za 
týden • vodní sporty na pláži (za poplatek) 

all inclusive brzké a pozdní snídaně, 
obědy a večeře formou 

švédských stolů včetně místních nápojů 
(voda, soft nápoje, víno a pivo) • tématické 
večeře 3x týdně • nealko a místní alkoholic-
ké nápoje (víno, pivo, 1 druh whisky, gin, 
vodka, rum, raki, ouzo a likér podávané v 
baru u bazénu od 10:00 – 23:00 hod. a v 
hlavním hotelovém baru od 18:00 – 23:00 
hod. • lehké snacky podávané od 11:00 – 
23:00 hod. a filtrovaná káva, cappuccino a 
čaj, koláčky podávané od 16:30 – 18:00 
hod. •šipky • stolní hry • živá hudba  a nebo 
zábavné večerní show 2x týdně • sluneční-
ky a lehátka u bazénu na terase • wifi

Ceník » 291

Sergios hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.sergioshotel.gr 

Naše mínění: pro ty, kteří hledají oddych a relax 
spojený se zábavou, dáváme do pozornosti letoš-
ní novinku hotel Sergios, který čeká na své hosty 
v živém středisku Hersonissos. Chutné jídla s vý-
běrem řeckých a mezinárodních specialit, ubyto-
vání v moderně zařízených pokojích, bazén pro 
velké, ale i malé, blízkost nákupních a zabavních 
možností, předurčuje tento hotel na strávení vel-
mi příjemné dovolené za příznivou cenu.   

tugHersonissos od 19 667 Kč/8 dní · od 20 585 Kč/11 dní
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Poloha: přímo u pobřežní promenády od-
dělující resort od menších pláží oblíbeného 
letoviska Hersonissos s nákupními a zábavní-
mi možnostmi • 27 km od letiště a hlavního 
města Heraklionu s nákupními možnostmi 
• 5 min. chůze od aquaparku Star Beach (za 
poplatek)

Ubytování: kompletně zrekonstruované 
a moderně zařízené 2- lůžkové pokoje s 
možností 1 přistýlky • klimatizace • SAT TV • 
telefon • minilednička • trezor (za poplatek) 
• vlastní příslušenství (koupelna se sprchou, 
WC a fén) • balkon resp. terasa s posezením 

Vybavení hotelového komplexu: skládá 
se z několika samostatně stojících hotelo-
vých budov • vstupní hala s recepcí • hlavní 
restaurace • 2 a‘la carte restaurace u pláže (za 
poplatek) • 3 beach bary • 2 pool & snack bary 
• 5 hotelových bazénů (lehátka a slunečníky 
u bazénu zdarma, plážové osušky za vratný 
depozit, výměna za poplatek) • dětský bazén 
• minimarket • wellness • fitness • indoorové 
hřiště • wifi připojení (zdarma) 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: menší písečné pláže letoviska Her-
sonissos (slunečníky a lehátka na pláži za 
poplatek) • přístup k plážím přes pobřežní 
promenádu   s tavernami a restauracemi • na-
bídka vodních sportů na pláži (za poplatek)

Sport a  zábava: indoorové multifunkční 
hřiště (squash a basketbal) • stolní tenis • dět-
ský miniklub • wellness (za poplatek) • vodní 
sporty (za poplatek)

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou švédských 

stolů včetně nápojů (voda, soft nápoje, 
víno a točené pivo podávané během obě-
da a večeří) • nealkoholické a místní alko-
holické nápoje podávané v hotelových ba-
rech během dne v době od 10:00 - 22:00 
hod. • lehké snacky od 16:00 - 17:30 hod. • 
fitness • dětský miniklub • indoorové hřiště 
• stolní tenis • slunečníky a lehátka u ba-
zénů zdarma (plážové osušky za vratný de-
pozit, výměna za poplatek)

Ceník » 291

Porto Greco Village hot. komplex

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

Naše mínění: stylově zařízený hotelový komplex 
s milým personálem, pestrou mezinárodní ku-
chyní, v těsné blízkosti centra živého střediska 
Hersonissos je tou správnou volbou výběru le-
tošní dovolené. Ubytování v samostatně stojících 
hotelových budovách zaručuje nerušený odpo-
činek i zábavu. Menší písečné pláže, typické pro 
tuto oblast, vám zároveň nabízí vysněný relax a 
odpočinek u moře.    

tug Hersonissosod 18 713 Kč/8 dní • od 23 939 Kč/11 dní
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Rhodos

Faliraki

Kallithea

Kolymbia

LindosPefki

Ixia

Na  počest boha Hélia stál kdysi 
v  Mandraki, dnešním přístavu lu-
xusních jachet a  plachetnic, jeden 
ze sedmi divů světa, Rhodský kolos, 
32 m vysoká bronzová socha Hélia. 
Ostrov ve  tvaru delfína je prosycen 
mnoha památkami z  různých his-
torických období, vystřídali se zde 
Římané, Peršané, Turci, Arabové, By-
zanťané, Janované, největší stopu 
zde však

bezpochyby zanechal rytířský řád 
johanitů. Pokud vaše letošní kroky po-
vedou na „ ostrov blaženosti„, čeká zde 
na vás několik divů současnosti: jedi-
nečná směs starobylých kultur, anti-
cké a  středověké památky, proslulé 
pláže, řecká pohostinnost a  pestrá 
zábava. V letošní sezóně vám přináší-
me několik variant délky rekreačních 
pobytů z Prahy, Brna i z Ostravy, jakož 
i  širokou paletu nabízených služeb 
v pečlivě vybraných hotelích s kvalit-
ními all inclusive službami. V širokém 
výběru pobytových zájezdů na  vás 
čekají kvalitní a  cenově výhodné ka-
pacity i několik lákavých, zajímavých 
tipů. Starověký řecký cestovatel Stra-
bon řekl: „Rhodos je jedním z nejkrás-
nějších míst, jaké jsem kdy poznal“. 
Vyplatí se proto vykročit po jeho sto-
pách a dopřát si tak dovolenou v jed-
né 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 

lákat neopakovatelnou nádherou 
přírody a tvrdit vám, že ostrov je 

pojmenován podle oslnivé růže - ródos. 
Další je opředen 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?

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 25° 29° 33° 33° 30° 25°
Moře 22° 24° 25° 26° 25° 23°

Rozloha 1.398 km2 Populace 110.000
Hlavní město Rhodos Měna euro

Rhodos Town 
Hlavní město ostrova je naprostým unikátem. 
Už zdálky vás okouzlí krása kamenných hradeb 
obepínajících Staré město. Za impozantní Bránou 
Svobody 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. 

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 umístě-
né 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.

Pefki 
Příjemné prázdninové středisko bylo původně 
malou rybářskou vesničkou. Je usazeno v překrásné 
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 obchůdky, kavárny a restaurace. 

Dolmades Grécky šalát s feta syrom
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Poloha: v  klidném prostředí nejživějšího le-
toviska Faliraki • 10 minut chůze od  rozlehlé 
písečné pláže a  7 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 vodního parku

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 • lednička 
• individuální klimatizace (zdarma) • telefon 
• koupelna se sprchou nebo vanou a  WC 
• balkon nebo terasa s posezením

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí • 
trezor na recepci (za poplatek) • klimatizovaná 
restaurace Evita s terasou • snack bar • zahra-
da s velkým bazénem • lehátka a  slunečníky 
v areálu hotelu (zdarma) • samostatný dětský 
bazén • pool bar • společenská místnost so 
SAT TV • dětské hřiště • hotelový minimarket 
• internetový koutek  a wifi (za poplatek)

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

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.evihotel.gr

Naše mínění: areál oblíbeného hotelu Evi tvoří 
několik budov obklopených udržovanou palmo-
vou zahradou s  velkým bazénem a  prostornou 
travnatou plochou, přímo stvořenou k odpočin-
ku. Bohaté občerstvení nabízí hotel prostřednic-
tvím cenově příznivé all inclusive nabídky během 
celého dne. Na své si přijdou milovníci nočního 
života, kteří se mohou plně vyžít v  centru leto-
viska Faliraki, jednom z  nejpopulárnějších stře-
disek ostrova, kde najdete stovky barů, hospod, 
nočních klubů, diskoték, rychlého občerstvení, 
restaurací a  útulných taveren. Nejmenší rekre-
anty 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.

vFaliraki

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.cz/dovolena/rhodos/evi/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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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 motoká-
rový areál, lunapark • cca 4 km od golfového 
hřiště v Afandou

all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře 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 naši-
mi animátory a dětský miniklub 

SUN & FUN klub pro zpestření pobytu 
vám nabízíme hotelo-

vé animace i  pod vedením našich animá-
torů během prázdninových měsíců (červe-
nec, srpen). Denní i  večerní sportovní, 
zábavné a  soutěžní aktivity (vodní pólo, 
vodní aerobic, miniklub, hry a  soutěže 
a pod.) pro děti i dospělé vám určitě oboha-
tí vaše zasloužené chvíle odpočinku. 

Ceník » 288

tyg

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 12 668 Kč/8 dní • od 14 993 Kč/12 dní
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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 městeč-
ka 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 50 km

Ubytování: standardně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s  možností 1 nebo 2 přistýlek • kli-
matizace (v hotelém režimu, zdarma během 
měsíce červenec a  srpen) • SAT TV s  rádio-
vým kanálem • lednička •  koupelna s vanou, 

resp. sprchovým koutem a WC • fén na vlasy 
(na  vyžádání na  recepci, za  vratný depozit) 
• balkon nebo terasa s  posezením • výhled 
na moře (za příplatek)

Vybavení hotelového komplexu: hotel se 
skládá z  dvoupatrové hlavní budovy a  ved-
lejších ubytovacích bloků • vstupní hala s re-
cepcí • restaurace s venkovní terasou • lobby 
bar • salonek s velkoplošnou TV • interneto-
vý koutek (za  poplatek) • wifi (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 sluneč-
níky u bazénů (zdarma) • dětské hřiště • minik-
lub pro děti • amfiteátr • udržovaná zahrada 

Ilyssion Beach  
Resort hotel. komplex

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.hotelilyssion.gr

Naše mínění: i  v  letošní sezóne můžete strávit 
svojí dovolenou na  ostrově Rhodos v  nedávno 
zrekonstruovaném hotelu Ilyssion Beach Resort, 
který se nachází v  klidném prostředí východní-
ho pobřeží ostrova, mezi letovisky Lardos a Pef-
ki. Jeho unikátní poloha přímo u moře zaručuje 
z mnohých zákoutí hotelové zahrady, baru nebo 
restaurace krásné výhledy na tyrkysově zbarvené 
vody Středozemního moře. Klidnou atmosféru 
tohoto místa ocení jistě nejen rodiny s dětmi, pro 
které je určeno dětské hřiště, vlastní bazén a mi-
niklub, ale i  starší návštěvníci hledající oddech 
od stresu a rutiny všedních dnů. Právě sousední 
písečná pláž je skvělou volbou pro relax a lenoše-
ní pod horkými paprsky řeckého slunce.

Pefki
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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 švédských 

stolů včetně nápojů •  místní alkoholické 
nápoje (pivo, červené a bílé víno) a nealko-
holické nápoje jsou podávány od  12:00 
hod. do  17:00 hod. ve  snack baru 
• odpolední káva a  čaj je podávána 
ve snack baru • zmrzlina pro děti ve vyhra-
zeném čase (od 15:00 hod. do 17:00 hod.) 
• pivo, víno, koktejly, místní destiláty a roz-
lévané nealkoholické nápoje jsou podává-
ny v čase od 17:00 do 23:00 hod. v hlavním 
baru • lehátka a slunečníky u bazénů • ho-
telové animace

Ceník » 288

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 14 734 Kč/8 dní • od 17 932 Kč/12 dní
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Poloha: nachází se ve  středisku Kolym-
bia na  východní straně ostrova Rhodos, 
v  klidném prostředí zeleně • nedaleko 3 
km dlouhé Eukalyptové aleje • cca 25 km 
od hlavního města • v blízkosti známé pláže 
Tsambika, která je považována za nejkrásněj-
ší pláž na ostrově • jen 5 min. chůze od centra 
letoviska Kolymbia

Ubytování: moderně zařízené, nově zre-
konstruované 2-lůžkové pokoje s  možností 
1 přistýlky • rodinné pokoje se 2 samostat-
nými ložnicemi pro 4 osoby (za  příplatek) • 
individuálně ovládaná klimatizace (od  15.6. 
- 15.9., mimo období za poplatek) • telefon • 
lednička • SAT TV • koupelna s vanou a WC • 
fén na vlasy • prostorný balkon nebo terasa 

Vybavení hotelu: útulné prostory lobby 
s  recepcí • trezor (na  recepci za  poplatek) 
• hlavní bar • wifi 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 • pláž je písečná, s  pozvol-
ným vstupem do  moře vhodným pro děti 
• další 2 pláže ve středisku Kolymbia • lehátka 
a slunečníky (za poplatek) • pestrý výběr vod-
ních sportů (za poplatek) 

Sport a zábava: stolní tenis • kulečník (za po-
platek) • tenis (za poplatek) • plážový volejbal 

all inclusive snídaně, obědy a večeře 
podávané v  hotelové 

restauraci formou pestrých a  chutných 
švédských bufetových stolů včetně nápojů • 
místní alkoholické a  nealkoholické nápoje 
během dne v  baru u  bazénu • v  odpoled-
ních hodinách káva a čaj • lehátka a sluneč-
níky u bazénu • vybrané sportovní aktivity 

Ceník » 289

Niriides hotel

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.tiptravel.cz 

Naše mínění: hotel Niriides s kvalitními službami 
a  pohostinnou rodinnou atmosférou, situova-
ný nedaleko centra letoviska Kolymbia, vytváří 
předpoklady ke strávení vysněné dovolené nejen 
ve dvojici, ale i pro rodiny s dětmi. Hotelový are-
ál s prostornými a vzdušnými pokoji s výhledem 
do krásné udržované zahrady, dětské hřiště s pro-
lézačkami, venkovní bazén se slunečníky a lehát-
ky, a  v  neposlední řadě i  usměvavý a  vstřícný 
personál jsou zárukou nezapomenutelných chvil 
a příjemného, přátelského prostředí.

vtuKolymbia od 16 996 Kč/8 dní • od 21 286 Kč/12 dní

https://tiptravel.cz/dovolena/rhodos/niriides/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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n
Poloha: v klidném prostředí oblasti letovis-
ka Kallithea, nedaleko centra letoviska Reni 
Koskinou • 2- až 3-podlažníí ubytovací bloky 
jsou zasazeny v pěkném prostředí udržované 
exotické zahrady • cca 150 m od písečné pláže • 
transfer z letiště trvá asi 30 minut

Ubytování: standardní dvoulůžkové pokoje 
s možností 1 přistýlky • studia s možností až 2 
přistýlek navíc vybaveny kuchyňským koutem 
• klimatizace • telefon • SAT TV • malá lednička • 
vlastní hygienické zařízení (koupelna s vanou, 
resp. sprchový kout a WC) • wifi (za poplatek) • 
balkon nebo terasa 

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí • tre-
zor (za poplatek) • lobby bar s panoramatickým 
výhledem na moře a do hotelové zahrady • 
wifi (za poplatek) • TV koutek • restaurace s te-
rasou • snack bar u bazénu • 3 bazény (lehátka 
a slunečníky zdarma) • 2 dětské bazény • dětské 
hřiště ve tvaru lodi s houpačkami a prolézačka-
mi • minimarket

Stravování: formou all inclusive

Pláže: hotel se nachází přibližne 150 m od 
hezké, 450 m dlouhé písečné pláže uzavřené 
v zálivu • dobré možnosti k šnorchlování  na 
okrajích zálivu • pozvolný vstup do moře • le-
hátka a slunečníky (za poplatek)

Sport a zábava: stolní tenis • plážový volejbal • 
kulečník (za poplatek) • videohry (za poplatek) • 
vodní sporty na pláži (za poplatek) 

all inclusive snídaně, obědy a večeře 
podávané formou švéd-

ských stolů včetně nealkoholických a alko-
holických nápojů místní produkce • speciali-
ty domácí řecké i mezinárodní kuchyně • 
nealkoholické nápoje, točené pivo, víno a 
lehké občerstvení jsou podávány v pool / 
snack baru v době od 10:00 hod. do 22:00 
hod. • zmrzlina během podávání obědů a 
večeří • ouzo, rum, brandy a jiné druhy tvrdé-
ho alkoholu od 18:00 hod. do 22:00 hod. • 
vybrané sportovní a zábavní aktivity

Ceník » 289

Virginia hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www. virginiahotel.gr 

Naše mínění: příjemný, 3 * all inclusive hotel Virgi-
nia najdete v oblasti letoviska Kallithea, kdysi proslu-
lém svými termálními lázněmi. Je situován v klidné 
oblasti Reni Koskinou, která je považována za před-
městí hlavního města ostrova. Blízká písečná pláž 
vám umožní vychutnávat si plnými doušky horké 
letní dny a poskytne příjemné osvěžení v sluncem 
vyhřátém moři s pozvolným vstupem a průzračně 
čistou vodu. Příjemný den můžete ukončit podve-
černí procházkou do nedalekého centra střediska, 
nebo na návštěvu hlavního města ostrova Rhodos. 

tu Kallitheaod 15 280 Kč/8 dní • od 19 414 Kč/12 dní
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Poloha: prostorný hotelový komplex s mno-
ha atrakcemi určenými zejména pro děti 
najdete na  jihovýchodním pobřeží ostrova 
Rhodos, jen 3 km od historického městečka 
Lindos s antickou Akropolí • areál resortu se 
rozprostírá v klidném prostředí nad zálivem 
Vlycha Bay a je řešený ve stylu tradiční řec-
ké vesnice, obklopený udržovanou exotic-
kou zahradou a bazénovým komplexem s 
terasami na slunění • cca 55 km od letiště a 
přibližne 43 km od hlavnho města ostrova

Ubytování: elegantní 2-lůžkové poko-
je s  možností 1 přistýlky • klimatizace • 
trezor (za  poplatek) • lednička • SAT TV 
• koupelna s vanou, resp. sprchovým koutem 
a WC • fén na vlasy • balkon a nebo terasa

Vybavení hotelového komplexu: prostro-
ná, moderně zařízená vstupní hala s recepcí a 
posezením •  hlavní bar (nápoje jsou placené) 
• internetový koutek (za  poplatek) • wifi 
ve  vybraných hotelových prostorách (zdar-
ma) • směnárna • 24-hod. služba lékaře 
(na  vyžádání) • TV místnost • 2 restaurace 
a tématická á la carte restaurace • 2 bary • ví-
cero bazénů s terasami na slunění • (lehátka 
a slunečníky zdarma, plážové osušky za de-
pozit) • dětský bazén s vodním dětským klu-
bem a pirátskou lodí se skluzavkami • dětské 
hřiště • miniklub • supermarket a obchůdek 
se suvenýry 

Stravování: formou all inclusive

Lindos Royal hotelový komplex

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

Naše mínění: do  naší nabídky letních pobyto-
vých zájezdů na  slunečný řecký ostrov Rhodos 
patří i pohádkový hotelový komplex Lindos Roy-
al spravovaný prestižní hotelovou sítí Lindos ho-
tels. Prostorný areál s množstvím atrakcí pro malé 
i velké hosty se nachází nad zátokou Vlycha, kde 
sluneční terasy s  bazény obklopuje krásná zeleň 
s pestrobarevnými květy, dodávající tomuto mís-
tu tu pravou prázdninovou atmosféru. Nechte se 
během horkých letních dní rozmazlovat vysokým 
standardem all inclusive služeb, ochutnejte skvělé 
speciality místní kuchyně, zapojte se do pestrého 
programu, který pro vás připravili hoteloví animá-
toři a objevte čaro blízké vesničky Lindos s antic-
kou Akropolí a zrelaxujte na blízké pláži s průzrač-
ně čistým mořem, na které si můžete vychutnávat 
sluncem zalité dny vaši vysněné dovolené.

Lindos

animaceanimace

hotelovéhotelové
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Pláže: cca 50 m od písečné pláže zálivu Vly-
cha Bay, promíchané s  kamínky • pozvolný 
vstup do  moře vhodný i pro děti (lehátka 
a slunečníky za poplatek) • hotelový areál se 
nachází na  skalnatém výběžku nad mořem 
s  menšími, upravenými přírodními terasami 
• přímo u hotelu vstup do vody po schodech 

Sport a  zábava: tobogány a  dětské sklu-
zavky • 2 tenisové kurty • basketbalové 
a volejbalové hřiště • fotbalové hřiště 
• vodní pólo • biliard (za  poplatek) • stolní 
tenis • šipky • fitness • masáže (za poplatek) • 
denní a večerní hotelový animační program 
• amfiteátr • řecký večer •  vodní sporty 
na pláži (za poplatek)

all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře formou švédských 

stolů včetně místních nápojů • během 
obědu a večeře nealkoholické nápoje, džu-
sy, voda, pivo, víno • jednou za pobyt mož-
nost večeře v řecké restauraci á la carte 
(rezervace předem) • lehké občerstvení ve 
vyhrazeném čase  • nápoje od 10:00 hod. 
do 23.00 hod. zahrňují pivo, víno, tvrdý al-
kohol, koktejly a míchané nápoje, nealko-
holické nápoje, vodu, kávu a čaj • vybrané 
sportovní aktivity • lehátka a  slunečníky 
u bazénů • hotelové animace • tobogány a 
skluzavky • wifi ve vyhrazených prostorách 
hotelového komplexu 

Ceník » 289

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 20 584 Kč/8 dní • od 25 108 Kč/12 dní
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Poloha: nedaleko oblíbeného a vyhledá-
vaného centra střediska Ixia s restauracemi, 
tavernami, bary a nákupními možnostmi • 
u hotelové pláže, kam se dostanete upra-
veným hotelovým podchodem • přibližně 
4  km od hlavního města Rhodos s přístavem 
Mandraki a Starým městem, kam dojdete 
hezkou pěší procházkou po promenádě po-
dél moře nebo můžete využít pravidelnou 
místní autobusovou dopravu 

Ubytování: luxusně zařízené 2-lůžko-
vé pokoje s  možností 1 přistýlky • výhled 
na  moře (za  příplatek) • telefon • SAT TV 
• wifi (zdarma) • klimatizace • minibar 
(za  poplatek) • trezor (zdarma) • župan 
a papuče • koupelna s vanou, resp. sprcho-

vý kout a  WC • fén • balkon nebo terasa 
• komfortní rodinné suity typu mezonet s 
výhledem na moře a  nebo bungalovy pro 
max. 4 osoby (za příplatek)

Vybavení hotelu: impozantní vstupní 
hala s  výhledem na  vodopád • recepce • 3 
restaurace (hlavní restauraci Iliades s  pano-
ramatickým výhledem na  zátoku Ixia Bay 
v 10. patře hotelu) • několik barů • několik ba-
zénů (lehátka, slunečníky a  osušky zdarma) 
• bazén na  terase 11. patra s nádherným 
výhledem • dětský bazén a  hřiště • dětský 
miniklub • minimarket • wifi (zdarma) • Spa 
& Wellness centrum (masáže, aromaterapie, 
hydroterapie, bahení terapie - za poplatek)

Amathus Beach hotel

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

Naše mínění: naší letošní novinkou pro náročné 
klienty je 5 hvězdičkový hotel Amathus Beach 
s nádherným výhledem na mořský záliv Ixia Bay, 
který nabízí prvotřídní kvalitu služeb a  vyplnení 
všech prázdninových snů. Volný čas můžete strá-
vit na  hotelové pláži s  průzračně čistým mořem 
a nebo u některého z bazénů, přičemž jeden naj-
dete situován netradičně, na  nejvyšších poscho-
dích tohoto luxusního místa. Během své dovolené 
se nechte hýčkat v hotelovém Spa centru, které je 
největší v celém Řecku. Můžete si vybrat z boha-
té nabídky masáží, aromaterapie, hydroterapie či 
dalších procedur, které povznesou a zrelaxují vaše 
tělo i unavenou mysl. Taky tady bude postaráno o 
váš gastronomický zážitek, speciality místní i me-
zinárodné kuchyně, které vám připraví v hotelové 
restauraci, zajisté potěší vaše gurmánské choutky. 

Ixia

animaceanimace

hotelovéhotelové
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Stravování: formou all inclusive

Pláže: hezká písečná pláž promíchaná 
s oblázky, na kterou vede hotelový podchod 
•  slunečníky, osušky a  lehátka (zdarma) • 
možnost obsluhy na pláži (za poplatek)

Sport a  zábava: Spa & Wellness centrum 
největší v Řecku, které nabízí množství 
procedur (masáže, aromaterapie,  bahenní 
zábaly - za poplatek, sauna, parní koupel, 
fitness a jacuzzi zdarma) • výběr vodních 
sportů na pláži (za poplatek) • půjčovna kol 
(za poplatek) • tenis, stolní tenis, šachy a šip-
ky • pestré hotelové animace během dne a 
večerní animační program • více krát týdně 
živá hudba (piáno) 

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

švédských stolů včetně nápojů • show co-
oking • jednou za pobyt večeře v á la carte 
restauraci • alkoholické nápoje i  meziná-
rodních značek a  nealkoholické nápoje i 
mezinárodních značek a nealkoholické 
nápoje v  barech hotelu od  10:00 hod. 
do 23:00 hod. • lehké občerstvení, sendvi-
če, koláčky, zmrzlina, káva a čaj ve vyhra-
zeném čase během dne • wifi • lehátka, 
osušky a slunečníky u bazénů a na hotelo-
vé pláži • Spa & Wellness centrum (sauna, 
parní lázeň, posilovna a jacuzzi) • hotelový 
animační program

Ceník » 289

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 22 612 Kč/8 dní • od 29 632 Kč/12 dní
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Nikózia

Ercan

Kyrenia

Famagusta

Ayia Napa

Larnaka

Protaras

Kypr je od roku 1974 rozdělen na se-
verní 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 všudypřítom-
né 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  minare-
ty. V  současnosti žijí na  ostrově dva 
hlavní národy: kyperští Řekové obý-

vající jihozápadní část ostrova a  ky-
perští Turci, žijící na  severovýchodě. 
Většina pláží s  jemným světlým pís-
kem a křišťálově čistou vodou má po-
zvolný vstup do  moře, proto je kou-
pání vhodné i pro děti. V sezóně 2018 
vám CK TIP travel nabízí opravdu kva-
litní hotely situované v  oblíbených 
letoviscích Kyrenia, Famagusta, Ayia 
Napa, Protaras a Larnaka. Nádherná 
přírodní scenérie a  množství kultur-
ních památek určitě zaujme a okouzlí 
každého z  návštěvníků a  předurčí 
ostrov ke  strávení nezapomenutelné 
dovolené. 

Kypr je tou pravou destinací pro 
každého kdo miluje nádherné pláže, 

čisté a příjemné moře a kvalitní hotely 
s výbornými 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 vztahující se 

k historii tohoto místa.

Kyrenia
Toto malebné městečko, v  turečtině Girne, je 
centrem většiny turistických aktivit na  sever-
ním pobřeží. Okouzlující Kyrenijský přístav plný 
barevných lodí a  jachet, obklopený místními 
restauracemi, bary a  kavárničkami v  kombi-
naci s obrovským hradem pískové barvy patří 
k  jednomu z  nejkrásnějších kyperských míst. 
Od  hlavního města, Nikózie, je Kyrenia vzdá-
lená necelých 30 minut a dnes je rušným a ži-
vým centrem zábavy, které je vyhledávané jak 
místními, 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 jed-
nu z nejstarších potopených lodí, které kdy byly 
u kyperského pobřeží nalezené. Oblast Kyrenia 
má ideální polohu a kromě trávení dne na něk-
teré z krásných písečných pláží máte možnost 
podniknout výlety i do dalších oblastí ostrova.  

Famagusta
V minulosti se jednalo o  jeden z nejdůležitěj-
ších historických přístavů středomořské oblasti. 
Ke konci 13. století se Famagusta stala hlavním 
lodním překladištěm a získala nesmírné bohat-

ství a význam. Dokonce i britský dramatik Wil-
liam 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. Miku-
láše, která se změnila na  mešitu Lalal Mustafa 
Pasha. V polovině 20. století se tato oblast ote-
vřela turistům a stala se centrem cestovního ru-
chu na celém ostrově. Dnes je nejdůležitějším 
historickým, kulturním a  turistickým centrem 
Severního Kypru. V okolí hradbami obehnané-
ho města Famagusta, v  nádherném oblouku 
Famagustského zálivu, pyšnícího se prvotříd-
ními plážemi a  průzračně čistým mořem, vy-
rostly nádherné hotelové rezorty, které jsou 
připraveny uspokojit všechny představy výlet-
níků. Famagusta je ideální místo pro kombinaci 
aktivní dovolené a  odpočinku na  nádherných 
písečných plážích s jemným pískem. V oblasti je 
možné najít archeologické vykopávky antické-
ho města Salamis.

Ayia Napa
Ayia Napa je jedním z nejoblíbenějších turistic-
kých míst Kypru vhodná pro rekreanty hledající 
živou prázdninovou atmosféru a také pestrý 
noční život plný zábavy. Středisko je vzdáleno 
přibližně 40km východně od města Larnaka, již-

ně od severokyperského města Famagusta. Ayia Napa 
je oblíbená díky svým nádherným plážím se zlatým 
pískem a křišťálově čistému moři, ale také je toto le-
tovisko přitažlivé díky starodávným klášterům a mno-
hým turistickým zajímavostem.

Protaras
Protaras je dnes známé turistické letovisko nacházející 
se přibližně 10 kilometrů od Ayia Napa. Ve starověku 
na jeho místě stál starý městský stát Leukolla s malým 
bezpečným přístavem, v němž aténský Demetrius Po-
liorketes hledal v roce 306 př.n.l. útočiště, když čekal 
na Ptolemaia, jednoho z nástupců Alexandra Velikého. 
Dnes se Protaras nazývá také „země větrných mlýnů“ 
zachovávajících tak nostalgii minulosti. Protaras má 
nebesky modré moře a nádherné písečné pláže, z 
nichž nejznámější je Fig Tree Bay. 

Larnaka
Larnaka je třetí největší město Kypru s autentickou 
atmosférou nacházející se na jižním pobřeží ostrova. 
Považuje se za vstupní bránu na Kypr a to hlavně díky 
rušnému mezinárodnímu letišti a přístavu. Je to jed-
no z nejstarších nepřetržitě obydlených míst na světě. 
Nabízí mnoho historických památek, hluboké modré 
moře, světlé písečné pláže a spolehlivě sluneční ob-
lohu.

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 29° 32° 33° 35° 32° 30°
Moře 21° 23° 26° 26° 25° 23°

Rozloha 9.251 km2 Populace 885.800
Hlavní město Nikózia Měna euro/ turecká lira

Grilovaná chobotnice Baklava
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Poloha: přibližně 200m od písečné pláže s 
tzv. zlatým pískem • pouze 15 minut chůze 
od centra střediska Protaras s nákupními a 
zábavními možnostmi • cca 60 km od mezi-
národního letiště Larnaka

Ubytování: komfortně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností jedné přistýlky • možnost 
rodinných pokojů (za příplatek) • možnost 
pokojů s výhledem na bazén (za příplatek) 
• klimatizace • telefon • SAT TV • koupelna s 
příslušenstvím • fén • minilednička • balkon 
• trezor (za poplatek) • wifi připojení (za po-
platek)

Vybavení hotelu: prostorná vstupní hala s 
recepcí a příjemným posezením • dvě hote-
lové restaurace • pool bar • vnější bazénový 
komplex • dětský bazén • slunečníky a lehátka 
zdarma • sauna (za poplatek) • posilovna • wifi 
připojení (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláž: cca 200 metrů od krásné „zlaté“ písečné 
pláže • slunečníky a lehátka na pláži (za po-
platek) 

Sport a zábava: tenisové kurty • stolní tenis 
• denní i večerní hotelové animace pro děti i 
dospělé • dětský miniklub • možnost využívat 
aquapark v areálu Tsokkos (za poplatek) • po-
silovna • herna

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou bohatých 

švédských stolů včetně nápojů • tematické 
večeře • pestré občerstvení a snacky ve vy-
hrazených hodinách v areálu hotelu • zmrz-
lina • lehké noční občerstvení • neomezené 
množství místních alkoholických a nealko-
holických nápojů v areálu • káva a čaj • slu-
nečníky a lehátka u bazénu • mezinárodní 
hotelové animace 

Ceník » 272

Tsokkos Gardens hotel

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

Naše mínění: pokud sníte o idylické dovolené v 
krásném prostředí prázdninové vesničky, urči-
tě nepřehlédněte naši letošní novinku Tsokkos 
Garden ukrytou v rozsáhlém areálu Tsokkos. 
Kulisu tomuto místu dělá impozantní bazénový 
komplex obklopený zelenými palmami, kde si 
můžete dopřát zasloužený odpočinek pod hor-
kým kyperským sluncem. To vše v kombinaci s 
mimořádně chutnou středomořskou kuchyní a 
pozorným personálem dělají z komplexu Tsok-
kos Garden to pravé místo pro všechny věkové 
kategorie.

tugProtaras od 21 755 Kč/ 8 dní 
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Poloha: areál hotelu se nachází přímo na 
krásné písečné pláži • pouze 15 minut chůze 
od centra střediska Protaras s nákupními a 
zábavními možnostmi • cca 60 km od mezi-
národního letiště Larnaka

Ubytování: moderně zařízená 2-lůžková 
studia s možností 1 přistýlky nebo 2-lůžkové 
apartmány s možností 1 nebo 2 přistýlek (za 
příplatek) • kuchyňské vybavení • klimatizace 
• telefon • SAT TV • koupelna s příslušenstvím 
• fén • minibar (při příjezdu naplněný zdarma) 
• balkon • trezor • wifi připojení

Vybavení hotelu: prostorná vstupní hala 
s recepcí a posezením • hlavní hotelová 
restaurace • 2 a‘la carte restaurace (1x za po-
byt zdarma) • bary • sluneční terasa • vnější 
bazénový komplex • dětský bazén • sluneč-
níky a lehátka zdarma • beauty centrum (za 
poplatek) • wifi

Stravování: formou all inclusive

Pláž: pouze několik kroků od krásné písečné 
pláže se zlatým pískem • slunečníky a lehátka 
na pláži (za poplatek) 

Sport a zábava: tenisové kurty • stolní tenis 
• denní a večerní hotelové animace pro děti 
i dospělé • dětské hřiště • možnost využívat 
aquapark v areálu Tsokkos hotelů • herna

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou bohatých 

švédských stolů včetně nápojů • tematické 
večeře • 1x za pobyt možnost využít a‘la 
carte restauraci • pestré občerstvení a 
snacky ve vyhrazených hodinách v areálu 
hotelu • zmrzlina • neomezené množství 
místních alkoholických a nealkoholických 
nápojů v areálu • odpolední káva, čaj a ko-
láčky • slunečníky a lehátka u bazénu • me-
zinárodní hotelové animace • aquapark • 
wifi připojení

Ceník » 273

Tsokkos Marlita Beach hotel  
oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.tsokkos.com

Naše mínění: pouze pár kroků od písečné pláže 
se „zlatým“ pískem malebného zálivu Marlita se 
rozprostírá resort Tsokkos Marlita Beach, který 
je součástí prázdninového komplexu Tsokkos s 
vynikajícími službami. Toto prázdninové místo je 
vhodné pro páry i pro rodiny s dětmi. Právě děti 
ocení aquapark, který je součástí areálu Tsokkos 
hotelů, a jehož atrakce mohou směle využívat 
den co den. Vynikající jídla z bohaté nabídky all 
inclusive vás budou lákat ochutnat všechno a vy 
si budete jisti, že jste si cíl své dovolené nemohli 
zvolit lépe.

tug Protarasod 24 953 Kč/ 8 dní 
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Poloha: nově zrekonstruovaný hotel se na-
chází ve známém letovisku Protaras • 10 km 
od letoviska Ayia Napa • 5 km od národního 
parku Capo Greco, který je považován za jed-
no z nejkrásnějších míst na ostrově s krásným 
výhledem na okolí

Ubytování: vkusně zařízené dvoulůžkové 
pokoje s možností 1 nebo 2 přistýlek • tele-
fon • trezor na pokoji zdarma • klimatizace • 
koupelna s příslušenstvím • fén • lednička • 
možnost přípravy kávy a čaje na pokoji • bal-
kon, resp. terasa s posezením  

Vybavení hotelu: vstupní hala se stylovou 
recepcí • hlavní restaurace „Estia“ s terasou a 
výhledem na moře • lobby bar s wifi zdarma 
• Oceanis Bar • miniklub • dětské hřiště s pro-
lézačkami a houpačkami • venkovní bazén • 
dětský bazén • konferenční místnost • hote-
lová zahrada

Stravování: formou all inclusive

Pláž: pěkná pláž s jemným pískem a s po-
zvolným vstupem do moře vzdálena od ho-
telu cca 150m • lehátka a slunečníky (za po-
platek) • vodní sporty na pláži (za poplatek) 

Sport a zábava: dětské hřiště • hotelové ani-
mace pro děti i dospělé • plážový volejbal • 
fitness centrum • dětský klub • možnost potá-
pění (za poplatek) 

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou bohatých 

švédských stolů včetně nápojů, podávaná 
jsou jídla mezinárodní i místní kuchyně • 
lehké občerstvení ve vyhrazených hodi-
nách během dne • neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických a alkoholic-
kých nápojů místní výroby podávané v jed-
notlivých barech v areálu • miniklub • hote-
lové animace pro děti i dospělé

Ceník » 272

Iris Beach hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.tiptravel.cz 

Naše mínění: hotel zrekonstruovaný v roce 2016 
patřící do renomované hotelové sítě Sunnysee-
ker se skvělou polohou, chutnou středomořskou 
kuchyní a nezapomenutelnou rodinnou atmo-
sférou vytváří jednoznačné předpoklady pro 
strávení skvělé dovolené. Ať už upřednostňujete 
lenošení na pláži nebo aktivní dovolenou, v kaž-
dém případě doporučujeme pobyt v tomto ho-
telu, který je ideálním místem pro všechny klien-
ty. Perfektní poloha mezi světoznámými plážemi 
Capo Greco a Fig Tree Bay vás o tom zaručeně 
přesvědčí.

tugProtaras od 18 323 Kč/ 8 dní 
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Poloha: přibližně 250 metrů od krásné pí-
sečné pláže • od centra známého letoviska 
Protaras je vzdálen pouhých 15 minut pěší 
chůze • cca 60 km od mezinárodního letiště 
Larnaka 

Ubytování: komfortně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky • možnost ro-
dinných pokojů s obsazením až 4 dospělých 
a dítěte bez lůžka (za příplatek) • pokoje s 
výhledem na moře (za příplatek) • klimati-
zace • telefon • minibar • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou, resp. vanou a WC) • 
fén • SAT TV • možnost přípravy kávy a čaje 
na pokoji • trezor • balkon s posezením • wifi 
připojení

Vybavení hotelu: moderní vstupní hala s re-
cepcí a posezením • hlavní hotelová restaura-
ce • a‘la carte restaurace • bary • konferenční 
místnost • venkovní bazén • lehátka a sluneč-
níky u bazénu zdarma • fitness centrum • wifi 
připojení

Stravování: formou all inclusive

Pláž: cca 250 metrů od nádherné písečné 
pláže s pozvolným vstupem do moře (pláž 
oceněna Modrou vlajkou) • lehátka a sluneč-
níky (za poplatek)

Sport a zábava: denní i večerní hotelo-
vé animace • živá hudba • fitness centrum • 
sauna a jacuzzi (za poplatek)

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou bohatých 

švédských stolů včetně nápojů • 1x za po-
byt a´la carte restaurace • místní alkoholic-
ké, nealkoholické a míchané nápoje v rámci 
provozních hodin jednotlivých barů v areá-
lu hotelu • občerstvení a snacky ve vyhraze-
ných hodinách v areálu • káva a čaj • zmrzli-
na pro děti • lehátka a slunečníky u bazénu 
• hotelové animace • wifi připojení

Ceník » 272

The Blue Ivy hotel

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

Naše mínění: exkluzivní a avantgardní, takový 
je čtyřhvězdičkový hotel, The Blue Ivy, který 
svým klientům otevře brány poprvé v sezóně 
2018 a vy můžete být mezi nimi. Dokonalá ar-
chitektura v podobě elegance spojená s mi-
mořádným vkusem tu budou na vás dýchat na 
každém kroku a to vše za doprovodu služeb na 
prvotřídní úrovni. Přidanou hodnotou je blíz-
kost nádherné pláže s přímo nebesky modrým 
mořem. Zvolit si toto nevšední místo za cíl své 
letní dovolené bude bezpochyby znamenat 
velkolepý zážitek.

tuh Protarasod 22 145 Kč/ 8 dní 
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Poloha: přímo u pláže • od historického cen-
tra Larnaky vzdálený 7km • před hotelem je 
autobusová zastávka s pravidelnými spoji • v 
okolí hotelu jsou obchůdky a bary

Ubytování: komfortně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky • možnost ro-
dinných pokojů s obsazením až 4 dospělých 
a dítěte bez lůžka (za příplatek) • pokoje s 
výhledem na moře (za příplatek) • balkon, 
resp. terasa • klimatizace • telefon • malá led-
nička • vlastní příslušenství (koupelna se spr-
chou, resp. vanou a WC) • fén • SAT TV • mož-
nost přípravy kávy a čaje na pokoji • trezor (za 
poplatek) • wifi na pokoji (za poplatek)

Vybavení hotelu: vstupní hala se stylovou 
recepcí • několik restaurací a barů • obchod 
se suvenýry • konferenční místnost • venkovní 
bazén • dětský bazén • terasa na slunění • le-
hátka a slunečníky zdarma • fitness centrum • 
wellness (za poplatek) • hřiště • wifi na recepci 
zdarma

Stravování: formou all inclusive

Pláž: písčito-oblázková pláž s pozvolným 
vstupem do moře, vhodná pro děti i do-
spělé • lehátka a slunečníky zdarma • plážové 
osušky za vratný depozit 

Sport a zábava: bohaté animační progra-
my pro děti i dospělé (1 x týdně večer s ži-
vou hudbou) • plážový volejbal • stolní tenis • 
šipky • aerobic • posilovna • hřiště • miniklub 
• jacuzzi, masáže, parní lázně, sauna a biliard 
(za poplatek )

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

stolů včetně nápojů •  místní alkoholické, 
nealkoholické a míchané nápoje v rámci 
provozních hodin jednotlivých barů v are-
álů • občerstvení ve vyhrazených hodinách 
• bufet pro děti • zmrzlina • lehátka a slu-
nečníky zdarma • hotelové animace

Ceník » 273

Princess Beach hotel

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

Naše mínění: s velkým potěšením jsme do naší 
nabídky zařadili hotel Princess Beach, který se roz-
prostírá přímo u pláže v centru turistické zóny Lar-
naky zvané Dkehelia. Svým návštěvníkům nabízí 
odpočinek u bazénu v exotickém stylu s uměle 
vytvořenou pláží a bohatým animačním progra-
mem. Díky své poloze nabídne nejen lenošení, 
ale i možnost zažít nefalšovanou řeckou kulturu. 
Během nádherných teplých večerů vám dopo-
ručujeme navštívit centrum Larnaky - lemované 
palmami s množstvím restaurací a kaváren s čilým 
společenským životem.

tuhLarnaka od 22 301 Kč/ 8 dní 
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Poloha: přímo u překrásné písečné pláže 
• nachází se v srdci známého letoviska Ayia 
Napa a v pěší vzdálenosti od nákupních mož-
ností, restaurací a barů

Ubytování: moderně zařízené 2-lůžkové po-
koje s možností 1 přistýlky • možnost rodin-
ných pokojů (za příplatek) • klimatizace • tele-
fon • SAT TV • koupelna s příslušenstvím • fén 
• malá lednička (za poplatek) • balkon • trezor 
(za poplatek) • možnost pokojů s výhledem 
na moře (za příplatek) • wifi

Vybavení hotelu: prostorná vstupní hala s 
recepcí • hlavní restaurace • venkovní restau-
race • pool bar s terasou • koktejl bar • ob-
chod se suvenýry • sluneční terasa s lehátky 
a slunečníky • venkovní bazén • dětské hřiště 
• posilovna • wellness centrum • wifi 

Stravování: formou all inclusive

Pláž: jedinečné průzračné moře s bezkonku-
renční pláží s pozvolným vstupem do moře 

je vzdáleno od hotelu jen krátkou procház-
kou (cca 80m) kolem plážového baru (za 
poplatek) • slunečníky a lehátka na pláži (za 
poplatek) 

Sport a zábava: biliard • aerobic • stolní tenis 
• multifunkční hřiště • dětské hřiště • plážový 
volejbal • fotbal • na pláži je k dispozici množ-
ství plážových a vodních sportů • hotelové 
animace pro děti i dospělé

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou bohatých 

švédských stolů včetně nápojů • tematické 
večeře - kyperská, řecká, barbecue • zmrzli-
na • snacky ve vyhrazených hodinách v are-
álu (pizza, toasty, burgery, těstoviny ...) • 
neomezené množství místních nealkoho-
lických, míchaných a alkoholických nápojů 
v areálu • slunečníky a lehátka u bazénu • 
hotelové animace

Ceník » 273

Nelia Beach hotel  
oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.neliahotel.com

Naše mínění: hotel se nachází v srdci nejoblíbe-
nějšího prázdninového střediska na ostrově - Ayia 
Napa, přímo u „zlaté“ písečné pláže s průzračně 
čistým mořem. Moderní ubytování, služby all 
inclusive, milý personál a množství aktivit svědčí 
o tom, že hotel je tím správným místem pro váš 
zasloužený relax. Široká písečná pláž je ideální 
pro celodenní odpočinek. Letovisko Ayia Napa 
ožívá v podvečerních hodinách, což ocení zej-
ména páry. Děti určitě zaujme vyhlášený zábavní 
lunapark Parko Paliatso, který se nachází v centru 
letoviska.

tug Ayia Napaod 23 393 Kč/ 8 dní 
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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: elegantní 2-lůžkové pokoje 
s  možností 1-2 přistýlek v  hlavní budově 
nebo v části Pine Court I a II • vlastní hygienic-
ké příslušenství (koupelna se sprchou nebo 
vanou, WC a fén) • klimatizace • trezor (zdar-
ma) • SAT TV • telefon • minibar (za poplatek) 
• balkon, resp. terasa 

Vybavení hotelového komplexu: komplex 
se skládá z  hlavní budovy, části Pine Court 
I  a  II a  vilek umístěných do  udržované za-

hrady • vstupní hala s recepcí • hlavní restau-
race s  terasou a výhledem na moře • lobby 
bar (za poplatek) • plážový 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) • venkovní 
bazénový komplex s  rozsáhlým nově vybu-
dovaným aquaparkem (slunečníky, lehátka a  
plážové osušky zdarma) • nově vybudovaný 
panoramatický bazén pro dospělé • vnitřní 
bazén • dětský bazén • dětské hřiště • luna-
park (za poplatek) • wellness a turecké kou-
pele (za poplatek) • fitness • wifi (za poplatek) 
• mini market • hotelový fotograf 

Acapulco Beach hotelový komplex

oficiální hodnocení: ***** 
webstránka: www.acapulco.com.tr 

Naše mínění: mimořádně oblíbený hotelový kom-
plex vám přinášíme i v letošní nabídce. Rozsáhlá, 
pečlivě udržovaná hotelová zahrada se svými zá-
koutími nabízí jedinečnou atmosféru, která zve 
ke snění. Na  aktivní klienty se těší profesionální 
animační tým, se kterým zažijete neopakovatelné 
chvíle. Malé rekreanty si zaručeně získá rozsáhlý 
bazénový komplex, obrovský nově vybudovaný 
aquapark s tobogány a skluzavkami i hotelový lu-
napark. Na vášnivé hráče pokeru i rulety čeká záři-
vě osvětlené hotelové kasino. Pomyslnou třešnič-
kou na dortu je zaručeně nádherná hotelová pláž 
s jemným pískem a pozvolným vstupem do moře. 
Sladké lenošení na  jedné z  nejkrásnějších pláží 
v oblasti s úžasně modrým mořem umocní fantas-
tický pocit z tohoto hotelu. Písečná pláž je situová-
na v klidném zálivu předurčeném splňovat všech-
ny předpoklady klidné a pohodové dovolené. 

vKyrenia

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.cz/dovolena/severni-kypr/acapulco-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Stravování: formou all inclusive 

Pláže: přímo na  rozlehlé pláži s  jemným 
pískem a pozvolným vstupem do moře • slu-
nečníky, lehátka, matrace a  plážové osušky 
zdarma

Sport a zábava: aquapark • hřiště a miniklub • 
lunapark (za poplatek) • amfiteátr • tenisové kur-
ty (za poplatek) • plážový volejbal • stolní tenis • 
šipky • biliard (za poplatek) • casino 

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  zábavní 

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 » 271

tyh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 20 618 Kč/8 dní 
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Poloha: 8 km od  města Famagusta • pří-
mo u  písečné pláže s  pozvolným vstupem 
do  moře • 50 km od  letiště v  Nikósii (letiště 
Ercan) • cca 80 km od mezinárodního letiště 
Larnaka

Ubytování: elegantní 2-lůžkové pokoje 
s  možností 1-2 přistýlek v  hlavní budově 
nebo v  části Salamis Park • prostorné 2-3 
lůžkové vilky s možností 1-2 přistýlek • klima-
tizace • telefon • minibar (voda doplňována 
denně) • trezor (zdarma) • SAT TV • vlastní 
hygienické příslušenství (koupelna s  vanou, 
resp. sprchou, WC a fén) • wifi • balkon s po-
sezením

Vybavení hotelového komplexu: areál 
sestává z  hlavní budovy, části Salamis Park 
a vilek umístěných v okolí hotelového bazé-
nu • vstupní hala s recepcí • wifi (v prostorách 
lobby zdarma) • hlavní restaurace s terasou • 
lobby bar • pool bar • plážový bar • venkovní 
bazén • dětský bazén • aquapark • lehátka, 
matrace, slunečníky a plážové osušky zdarma 
• fitness centrum • Spa centrum (za poplatek) 
• turecké koupele • casino

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: krásná upravená písečná pláž s  po-
zvolným vstupem do moře • lehátka, matra-
ce, slunečníky a plážové osušky zdarma 

Salamis Bay Conti hotelový komplex

oficiální hodnocení: ***** 
webstránka: www.salamisbay-conti.com 

Naše mínění: nádherný hotelový komplex Salamis 
Bay Conti s impozantním areálem se rozprostírá 
u  břehů tyrkysového moře v blízkosti kouzelné 
písečné pláže. Hotel nabízí ve svém království spl-
nění všech vašich prázdninových tužeb. Přesvědčí 
vás o  tom pečlivě udržovaná zahrada, bazéno-
vý komplex, aquapark, originální mezinárodní 
animace pořádané profesionálními animátory 
i  se slovenským či českým doprovodem, kvalitní 
kuchyň s  kyperskými i  mezinárodními specialita-
mi, jakož i jedinečný a srdečný přístup hotelového 
personálu. Toto jsou důvody, proč jsme se rozhodli 
zařadit tento výjimečný hotel opět do své nabíd-
ky. Pokud od své dovolené očekáváte prožití dní 
naplněných radostí, smíchem a nezapomenutel-
nými vzpomínkami, nasměrujte své prázdninové 
kroky do  tohoto hotelového komplexu ležícího 
přímo na písečné hotelové pláži. 

vFamagusta

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.cz/dovolena/severni-kypr/salamis-bay-conti/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Sport a zábava: tenisové kurty • stolní tenis • 
šachy • biliard (za poplatek) • fitness centrum 
• dětský miniklub a hřiště •  aquapark • amfi-
teátr • kino • diskotéka • vodní sporty na pláži 
za poplatek

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

formou bohatých švédských stolů včetně 
místních alkoholických a  nealkoholických 
nápojů • nealkoholické a místní alkoholické 
nápoje během dne v areálu hotelu • lehké 
občerstvení během vybraných hodin 
v  areálu hotelu (pizza, hamburger, saláty, 
turecké placky) • čaj, káva a koláčky o páté • 
lehké noční občerstvení • slunečníky, le-

hátka a matrace u bazénu a na pláži • plážo-
vé osušky • mini klub • aquapark • animační 
program

SUN & FUN klub připravili jsme pro vás bo-
haté sportovní a  zábavní 

aktivity. Zapojit se do nich můžete za asis-
tence našich animátorů, kteří jsou během 
měsíců červenec a  srpen součástí hotelo-
vého animačního týmu. Nejmenší návštěv-
níci si najdou nové kamarády v  dětském 
klubu, s nimiž zažijí neopakovatelné chvíle 
zábavy a  nenapodobitelného dětského 
smíchu. 

Ceník » 271

tyg

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 19 943 Kč/8 dní 



Silná káva s cukrem připravovaná v džezvě, výborná i s kardamonem.
Turecká káva

TURECKO
Kemer | Lara 
Belek | Side 
Alanya



211

ANKARA

Antalya

Kemer
SideBelekLara

Alanya

TURECKO

Kemer
Moderní lázeňské město Kemer, které se nachází 
u pohoří Taurus, lemované širokými písečnými 
plážemi s drobnými kamínky a křišťálově čistou 
vodou, vzdálené jen 45 km od letiště v Antalyi, 
nabízí prožití kvalitní rodinné dovolené na turec-
kém pobřeží. V letovisku s množstvím luxusních 
hotelových komplexů přímo u jejich hotelových 
plážích, vybavených atraktivními vodními parky 
v nádherných tropických zahradách, prožijete 
vskutku neopakovatelné prázdninové chvíle. 
Kombinace slunění se u moře, poslouchání hud-
by mořských vln a výhled na zelené majestátní 
pohoří je vskutku úchvatná 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 
hřištím stalo významným střediskem meziná-
rodního cestovního ruchu. Golfisti - profesio-
nálové, 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 umístěné ve velkých a peč-
livě 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 Pam-
phili, tj. granátové jablko. Je to starověké město 
situované na úzkém poloostrově s ruinami an-
tických 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 bavlníkové plantáže. Side se 
stalo vyhledávaným díky svým jedinečným 
historickým památkám, rozlehlým písečným 
plážím, nádherným a luxusním hotelovým 
komplexům, stylovým restauracím, butikům 
a obchůdky s různým orientálním zbožím 
a suvenýry.

Alanya
Nachází se na pobřeží Středozemního moře, 
na východě Turecké riviéry, 120 km od An-
talye. Rozvíjející se prázdninové letovisko se 
v minulosti proslavilo jako pirátská pevnost. 
Největší rozkvět město zažilo v seldžuckém 
období, z něhož se zachovala většina nejzná-
mějších památek - seldžucké opevnění, hrad, 
Červená věž, Sulejmanova mešita a Osmanská 
loděnice. Seldžucké opevnění ze 13. století, 
dominanta na skalnatém výběžku, odděluje 
východní Keykubatovu pláž od Kleopatřiny 
pláže s jemným pískem, dovezeným údajně až 
z delty Nilu. Alanya je rájem pro všechny, kteří 
rádi nakupují - obchody s nejrozmanitějším 
zbožím (kožené výrobky, oblečení, suvenýry, 
zlato) najdete prakticky všude.

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 25° 30° 34° 35° 31° 27°
Moře 20° 24° 25° 27° 25° 21°

Rozloha 779.452 km2 Populace 75.000.000
Hlavní město Ankara Měna turecká lira

Do této nádherné země, v níž se spojuje 
evropská kultura s vůní Orientu, každo-
ročně směřuje stále větší počet turistů 
ze všech koutů světa. Svými nádherný-
mi, převážně písečnými plážemi podél 
více než 8  000 km dlouhého pobřeží, 
obklopeného citrusovými, banánový-
mi, bavlníkovými, jakož i  avokádový-
mi plantážemi, ke  kterým romanticky 
ladí tyrkysově zbarvené, po  okrajích 
průzračné moře, poskytuje skvělé pod-
mínky pro bezstarostné koupání, opa-
lování a vodní sporty - tedy přesně to, 
co většina z vás od letní dovolené čeká. 
Fascinující hotelové komplexy s  kva-
litními all inclusive službami, končící 

téměř až na  břehu křišťálově čistého 
moře, na vás čekají v 5 známých turec-
kých letoviscích: Kemer, Antalya - Lara, 
Belek, Side a Alanya. Pro ty, kteří chtějí 
podniknout cestu za  poznáním a  zají-
mají se o kulturu, nabízíme mimořádně 
oblíbené fakultativní výlety s  pestrým 
programem. Čeká na  vás bájná Trója, 
historický Efez, Pergamon, Kappado-
kia, Pamukkale a mnohé další, které si 
zachovaly své kouzlo staré tisíc let. Tur-
ci, velmi pohostinný a otevřený národ, 
turisty ve  své zemi vidí s  radostí a  sr-
dečně 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 starověkých památek. Oblast, 

kterou původně obsadili Řekové a později 
ovládali Římané, je poseta zachovalými 

antickými památkami. Středomořskému 
pobřeží Turecka, oddělenému od suché 

Anatolské plošiny horským pásmem Taurus, 
dominují strmé útesy a mysy, střídající se 

s úrodnými územími.
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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 zrekonstruo-
vané 2-lůžkové pokoje s možností 1 nebo 
2 přistýlek • SAT TV • trezor (zdarma) • cen-
trální klimatizace • minibar (denně dopl-
ňován nealkoholickými nápoji a  pivem) • 
telefon • WiFi připojení (zdarma) • vlastní 
hygienické příslušenství (koupelna s  va-
nou, 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 - na-
bízející široký výběr kvalitní kávy • bazé-
nový komplex sestávající z  5 venkovních 
bazénů (z  toho 1 bazén s  tobogány a  1 
relaxační bazén) • dětský bazén • vnitřní 
bazén • masáže a beauty centrum (za po-
platek) • kadeřnictví • sauna • turecké lázně 
• živá hudba • směnárna • amfiteátr • fit-
ness centrum • hlídání dětí (za  poplatek) 
• miniklub Kids World (hřiště, vzdělávací 
centrum a dětské kino) • konferenční míst-
nost • obchůdky se suvenýry, kůží a plážo-
vým oblečením • minimarket • pronájem 
aut (za poplatek) • fotograf (za poplatek)

IC Green Palace hotelový komplex  
oficiální hodnocení: ***** 
webstránka: www.ichotels.com.tr 

Naše mínění: po  několikaročním úspěchu vám 
opět přinášíme luxusní „high end“ all inclusive 
hotel patřící do prestižní sítě IC HOTELS. Domi-
nantou areálu je tropická zahrada, kde se vy-
tváří ideální rovnováha mezi lenošením na  zla-
tavé pláži, odpočinkem v komfortních pokojích 
a množstvím aktivit. Jedinečný hotel s bezchyb-
ným servisem a  vynikající kuchyní, který prošel 
rozsáhlou rekonstrukcí pokojů a restaurace, rádi 
nabízíme náročným klientům vyhledávajícím 
kvalitní hotelové komplexy s pestrým večerním 
programem.

vAntalya - Lara

https://tiptravel.cz/dovolena/turecko/ic-green-palace/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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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 • minigolf 
• vodní pólo • fitness centrum • aerobic • step 
aerobic • pilates • břišní tance • boccia • šipky • 
plážový volejbal • vodní gymnastika • jacuzzi • 
biliard (za poplatek) • bowling (za poplatek) • 
stolní tenis • TV místnost • půjčovna vodních 
sportů na pláži (motorové vodní sporty za po-
platek) • karaoke • živá hudba

“high end” all inclusive snídaně, pozdní sní-
daně, obědy a  ve-

čeře formou bohatých a  chutných švéd-
ských stolů včetně nápojů • nealkoholické, 
místní alkoholické a vybrané importované 
alkoholické nápoje • dětské a  vegetarián-
ské 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 cen-
trum, dětské kino) • slunečníky, lehátka, 
matrace a osušky u bazénu a na pláži • WiFi 
připojení

Ceník » 279

tyh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

20 393 Kč/8 dní • od 26 993 Kč/11 dní
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Poloha: exkluzivní, nově zrekonstruovaný 
resort nacházející se v  překrásné zahradě 
v letovisku Belek • 30 km od letiště v Antalyi 
• 40 km od centra kosmopolistního města 
Antalya s množstvím nákupních a zábavních 
možností (lehce dostupné místní kyvadlo-
vou dopravou-dolmuši)

Ubytování: elegantně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 až 2 přistýlek • SAT TV • 
trezor (zdarma) • centrální klimatizace • mini-
bar (denně doplňován vodou a nealkoholic-
kými nápoji) • telefon • vlastní příslušenství 
(koupelna s vanou, resp. sprchou a WC, fén 
na vlasy) • balkón s posezením

Vybavení hotelu: vkusně zařízená hote-
lová hala s recepcí  • WiFi připojení v celém 
areálu zdarma • hlavní restaurace  s  terasou 
• lobby bar (24 hodin zdarma) • Club House 
bar • Sunset snack bar na pláži • Vitamin bar 
• Pocoloco Disco bar • 5 a´la carte restaurací 
(turecká, rybí, italská, asijská, mexická - extra 
platba, nutná rezervace předem) • bazénový 
komplex • dětský bazén s  vodním světem • 
plocha pro děti všech věkových kategorií 
s  množstvím vodních atrakcí • nový aqua-
park • kadeřnictví, masáže a  Lilium beauty 
centrum (za poplatek) • jacuzzi (za poplatek) 
• sauna • turecké koupele • nákupní zóna • 
amfiteátr • fitness centrum

IC Santai Family  
Resort hotelový komplex  
oficiální hodnocení: ***** 
webstránka: www.ichotels.com.tr 

Naše mínění: jsme velice potěšeni, že i v této 
sezóně vám můžeme nabídnout s elegancí 
a tureckou pohostinností dechberoucí prázd-
ninový resort, ve kterém se spojuje pohodlí 
s  kvalitou a  profesionální servis s přátelskou 
atmosférou. Přímo u písečné hotelové pláže, 
v nádherné zahradě plné palem a exotických 
květin, se tento resort stává ideálním cílem 
všech věkových kategorií, zejména pak rodin 
s  dětmi, které tu  najdou opravdový prázdni-
nový ráj v podobě velkého množství různých 
atrakcí. Poloha tohoto hotelu v prestižním le-
tovisku Belek, známém luxusními hotely, gol-
fovými hřišti s  mezinárodní reputací, hodně 
napoví o vysoké kvalitě tohoto hotelu.

vBelek

animaceanimace

hotelovéhotelové

https://tiptravel.cz/dovolena/turecko/ic-santai/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Stravování: formou all inclusive 

Pláže: nádherná široká písečná pláž s  po-
zvolným vstupem do  moře, vhodná i  pro 
děti • slunečníky, lehátka, matrace a plážové 
osušky zdarma

Sport a zábava:  dětské hřiště a trampolíny • 
miniklub (děti 4-7 let) • miniklub (děti 8-12 let)  
• počítačové hry (zdarma) • 3 kinosály (zdar-
ma) • diskotéka • mezinárodní hotelové ani-
mace • tenisový kurt (osvětlení za poplatek) 
• fitness • minigolf • aerobic • fotbal • plážový 
volejbal • aquaaerobic • stolní tenis • biliard 
(za  poplatek) • vodní sporty (za  poplatek) • 
dětský kolotoč (za 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 
alkoholické nápoje • 24 hodinový all 
inclusive v lobby • občerstvení během dne 
• noční občerstvení • mezinárodní hotelo-
vé animace organizované profesionálními 
animátory • Nico miniklub (děti 4-7 let) • 
midiklub (děti ve věku 8-12 let) • Play Sta-
tion room  • slunečníky, lehátka, matrace 
a osušky u bazénu a na pláži

Ceník » 279

tyh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 19 418 Kč/8 dní • od 24 818 Kč/11 dní
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Poloha:  nádherný hotelový areál se nachází 
přímo u soukromé pláže v letovisku Lara • cca 
11 km od letiště v Antalyi a 20 km od centra 
města s bohatou nabídkou nákupních a zá-
bavných možností

Ubytovaní: luxusní 2-lůžkové pokoje s mož-
ností 1 nebo 2 přistýlek • vlastní příslušenství  
(sprcha, resp.vana, WC a fén  na vlasy) • klima-
tizace • telefon • trezor (zdarma) • minibar • 
rychlovarná konvice • SAT TV • balkon s pose-
zením • WiFi na pokojích (zdarma)

Vybavení hotelu: honosná vstupní hala s re-
cepcí • směnárna • hlavní restaurace s terasou 
• 8 a´la carte restaurací • 6 barů • noční klub • 
2 venkovní bazény • dětský bazén • vyhřívaný 
vnitřní bazén • aquapark s  tobogány a sklu-
zavkami • turecké koupele • sauna • wellness 
a beauty centrum (za poplatek) • fitness cen-
trum • tenisový kurt • biliard • bowling • ná-
kupní pasáž • lunapark • miniklub • kino • WiFi 
v lobby baru (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: přímo u nádherné a široké soukromé 
písečné pláže s příměsí kamínků • lehátka, 
slunečníky a plážové osušky zdarma

Sport a zábava: tenisový kurt (zdarma) • 
stolní tenis • herna • biliard a bowling (za po-
platek) • fitness • aerobic • šipky • lunapark • 
aquapark • kino • motorové a nemotorové 
vodní sporty na pláži • windsurfing • živá 
hudba • hotelové animace • miniklub

ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou švédských stolů včetně nápojů • míst-
ní a některé importované alkoholické 
nápoje • 24 hodinový all inclusive v lobby 
baru • snacky • půlnoční občerstvení • dět-
ské a vegetariánské menu • minibar na po-
koji • lehátka, slunečníky a plážové osušky 
u bazénu a na pláži

Ceník » 279

Delphin Imperial hotelový komplex  
oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.delphinhotel.com

Naše mínění: zažijte špičkový servis v hotelu Del-
phin Imperial, který je výstavním dílem a pýchou 
hotelové sítě DELPHIN Hotel & Resorts. Hotel 
otevřel své dveře hostům poprvé v roce 2012 a 
svou impozantní krásou zastínil všechno kolem. 
Areál tohoto architektonického skvostu lemují 
průzračné vlny tyrkysového moře, končící u nád-
herné písečné pláže, nabízející letní pohodovou 
harmonii oddychu i zábavy. Toužíte po kvalitním 
servisu, detailně propracovaném luxusu a kom-
fortu? Už nemusíte, právě jste to našli.  

vtygAntalya - Lara
od 25 493 Kč/8 dní 

od 37 043 Kč/11 dní

https://tiptravel.cz/dovolena/turecko/delphin-imperial/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Poloha: přímo na soukromé hotelové pláži 
• v klidnější části letoviska Beldibi • cca 15km 
od centra města Kemer (každých 20 min. 
chodí místní kyvadlová doprava ) • cca 45km 
od letiště v Antalyi

Ubytování: 2-lůžkové standardní a  nebo ro-
dinné pokoje (2 místnosti, jedna s patrovou po-
stelí) s možností 1 a nebo 2 přistýlek • satelitní 
TV • trezor (za poplatek) • klimatizace • minibar 
(denně doplněný vodou) • telefon • vlastní přís-
lušenství (koupelna s vanou, resp. sprchovým 
koutem, WC a fén na vlasy) • balkon s poseze-
ním

Vybavení hotelu: hotelová hala s  recepcí • 
WiFi (za poplatek) • hlavní restaurace s terasou 
• několilk barů • 2 á la carte restaurace • bazén 
s 2 tobogány • dětský bazén • venkovní bazén • 
relaxační bazén • masáže a beauty centrum (za 
poplatek) • jacuzzi • sauna (za poplatek) • turec-
ké koupele • nákupní zóna • amfiteátr • fitness 
centrum

Stravování: formou all inclusive

Pláže: udržovaná hotelová písečná pláž při 
vstupu do moře promíchaná oblázky • plážové 
molo • slunečníky, lehátka a  matrace zdarma, 
plážové osušky (za vratný depozit)

Sport a zábava: tenisové kurty • vodní pólo • 
fitness centrum • aerobic • šipky • plážový vo-
lejbal • basketbal • stolní tenis • biliard (za popla-
tek) • vodní sporty (za poplatek)

ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou švédských stolů včetně nealkoholic-
kých a  místních alkoholických nápojů, 
podávané v  hotelovém areálu i  na pláži 
během celého dne • lehké občerstvení bě-
hem vybraných hodin • lehké noční občer-
stvení • hotelové animace • slunečníky, le-
hátka a  matrace zdarma, plážové osušky 
(za vratný depozit) • miniklub

Ceník » 278

Champion Holiday  
Village hotelový komplex

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.championholiday.com.tr 

Naše mínění: prázdninový resort plný zeleně, 
ukrytý v překrásné hotelové zahradě, okouzlí 
všechny, kteří upřednostňují pokoj a pohodu 
prázdninových vilek, ale nevzdávají se přitom 
výhod a kvalitních služeb luxusního hotelu. Po-
hádkový areál plný voňavých eukalyptů, ibišků a 
jasmínu vám zpříjemní vaše chvíle nerušeného 
oddychu a poskytne stín před horkým tureckým 
sluníčkem. Díky jeho exceletním službám ho mů-
žete doporučit i těm náročnějším z vás.

tyhv Kemerod 16 493 Kč/8 dní • od 21 068 Kč/11 dní

https://tiptravel.cz/dovolena/turecko/champion-holiday-village/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Poloha: luxusní hotelový areál nabízí uby-
tování v  hlavní budově a  v  útulných za-
hradních vilkách hotelu Starlight a v hlavní 
budově hotelu Sunrise • v letovisku Kizilagac 
jen 200 m od nákupních možností • cca 8 
km od rušného města Side (lehce dostupné 
místní kyvadlovou dopravou) • cca 60 km 
od letiště v Antalyi

Ubytování: elegantní 2-lůžkové pokoje 
s možností 1 až 2 přistýlek (v hlavní budově 
hotelu Starlight za příplatek) • klimatizace • 
telefon • minibar • satelitní TV • trezor • vlast-
ní příslušenství (sprcha, resp. vana, WC a fén 
na vlasy) • balkon, resp. terasa s posezením

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s  recepcí • lobby bar • hlavní hotelová 
restaurace s  venkovní terasou • restaurace 
pro dospělé • restaurace u vodopádů • 12 a´la 
carte restaurací (nutná rezervace předem) • 7 
barů • noční klub • obchodní pasáž • rozsáhlý 
komplex bazénů • dětský bazén • vyhřívaný 
krytý bazén • thalasso bazén (vnitřní a  ven-
kovní) • aquapark s tobogány • relaxační ba-
zén • amfiteátr • dětské hřiště • miniklub • 25 
konferenčních místností • SPA centrum (ma-
sáže za poplatek) • turecké koupele • sauna • 
kadeřnictví (za poplatek) • hotelový vláček • 
WiFi připojení v lobby a na recepci

Stravovaní: formou all inclusive

Starlight & Sunrise  
Resort hotelový komplex

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.starlight.com.tr

Naše mínění: s cílem splnit vaše přání, připravili 
jsme pro vás překvapení v podobě výjimečného 
pětihvězdičkového hotelového komplexu Star-
light & Sunrise Resort v letovisku Kizilagac. Jeho 
jedinečným rozsáhlým areálem, nacházejícím se 
hned u široké písečné pláže, vás provede hote-
lový vláček, a  vy tak touto zábavnou vyhlídko-
vou jízdou budete mít možnost vidět a  poznat 
všechny zákoutí tohoto zahradního, místy až 
botanického skvostu. Ubytování v  hlavní budo-
vě určitě ocení ti, kteří očekávají všechny služby 
pod jednou střechou. Ti, kteří hledají spíše kou-
sek soukromí, uvítají možnost bydlet v útulných 
vilkách. Najít si tu své místo bude vědět každý: 
děti, rodiče, ale i prarodiče.

vSide

animaceanimace

hotelovéhotelové

https://tiptravel.cz/dovolena/turecko/starlight-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Pláže: dlouhá hotelová písečná pláž při 
vstupu do moře s příměsí drobných kamín-
ků • slunečníky, lehátka, matrace a plážové 
osušky zdarma • all inclusive služby i na pláži

Sport a  zábava: tenisové kurty • kluziště • 
lezecká stěna • golfové hřiště • jízda na koni 
• squash • plážový volejbal • fotbalové hřiště 
• šipky • minigolf • basketbal • pilates • boccia 
• vodní gymnastika • badminton • aerobic • 
joga • fitness • vodní pólo • biliard, bowling 
(za poplatek) • vodní sporty na pláži (za po-
platek) • miniklub • dětské hřiště

 ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou bohatých švédských stolů včetně ná-
pojů • místní alkoholické a  nealkolické 
nápoje podávané v  hotelu i  na pláži • 24 
hodinový all inclusive v lobby baru • dětský 
bufet • odpolední snacky a  občerstvení • 
turecké placky • čaj, káva, koláčky • zmrzli-
na • lehké noční občerstvení • minibar v po-
koji (denně doplněný) • slunečníky, lehát-
ka, matrace a plážové osušky u bazénu i na 
pláži • hotelové animace • miniklub • WiFi 
připojení na recepci a v lobby

Ceník » 278

tyh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 18 068 Kč/8 dní • od 23 993 Kč/11 dní
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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 17 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 
restaurace • 3 a‘la carte restaurace • 7 barů • 
4 venkovní bazény • aquapark • relaxační ba-
zén • dětský bazén s vodním světem • vnitřní 
bazén • turecké lázně a sauna zdarma • masá-
že (za poplatek) • WiFi 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

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

Naše mínění: v areálu jednoho z nejoblíbenějších 
hotelových komplexů, Club Calimera Serra Palace, 
vyrostl mimořádně noblesní a luxusní pětihvězdič-
kový hotel LTI Serra Resort. Tento nově postavený 
exkluzivní resort je předurčen stát se pohádkovým 
místem i pro ty nejnáročnější klienty. Tady, v pře-
nádherném prostředí najdete úplně všechno, co 
od dokonalé dovolené očekáváte, a sice velkole-
pý areál plný různých bazénů a krásných palem, 
které vás dovedou až k břehům průzračného Stře-
dozemního moře. Během dne vás čeká množství 
atrakcí či sportovních aktivit a  bohatý animační 
program. Speciality šéfkuchařů 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, nezapomenete.

vSide
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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 
snacky 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) • WiFi internetové připojení v  lobby, 
u bazénu a u pláže

SUN & FUN klub v letní sezóně 2018 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 » 278

tyh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 17 768 Kč/8 dní • od 23 543 Kč/11 dní
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Alba Royal hotelový komplex

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.albahotels.com.tr

Naše mínění: představte si vynikající služby, fan-
tastickou kuchyni, luxusní ubytování a roman-
tické prostředí s  kulisou Středozemního moře 
šumícího na  nádherné písečné pláži, jejíž zlata-
vé 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 neoby-
čejný prázdninový ráj pro dospělé charakterizuje 
dokonalý komfort, služby na vysoké úrovni, pro-
fesionalita personálu a  široká nabídka ultra all 
inclusive programu. Klid, harmonie a  relax vlád-
noucí v nádherném prostředí podtrhují eleganci 
a celkovou relaxační atmosféru hotelu. Mimořád-
ně oblíbený resort - Alba Royal je zárukou spo-
kojenosti a prožití vzácných prázdninových chvil 
v nádherném Turecku.

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: elegantně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky • SAT LCD TV • 
trezor • klimatizace • minibar (denně doplňo-
ván nealko nápoji) • rychlovarná konvice (čaj 
a káva k dispozici) • vlastní hygienické příslu-
šenství (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 hodi-
novým all inclusive servisem • 5 barů • 2 ka-
várny • plážovy bar • vnější bazénový kom-
plex (slunečníky, lehátka a  plážové osušky 
zdarma) • vnitřní bazén • beauty centrum 
a kadeřnictví (za poplatek) • sauna • turec-
ké lázně (masáže a  peeling za  poplatek) • 
menší nákupní zóna • amfiteátr • diskotéka • 
fitness centrum • WiFi internetové připojení 
na recepci a v lobby (zdarma)

vSide

https://tiptravel.cz/dovolena/turecko/alba-royal/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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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 plážové 
osušky zdarma • all inclusive služby i na pláži 
• hotelová pláž je oceněna Modrou vlajkou 
za čistotu pláže i moře

Sport a  zábava: fitness centrum • plážový 
volejbal • stolní tenis • aerobic • vodní gym-
nastika • mezinárodní hotelové animace • 
živá hudba • herna • biliard (za  poplatek) • 
bowling (za  poplatek) • široká nabídka mo-
torových a  bezmotorových vodních sportů 
na pláži (za poplatek)

ultra all inclusive snídaně, pozdní snídaně, 
obědy a  večeře formou 

bohatých švédských stolů včetně nealkoho-
lických a místních alkoholických nápojů • ne-
alkoholické, místní alkoholické a vybrané im-
portované alkoholické nápoje podávané 
v hotelu i na pláži • 24 hodinový all inclusive 
servis v lobby • bohatá nabídka občerstvení 
během celého dne • čaj, káva , koláče, palačin-
ky • zmrzlina • turecké placky • půlnoční ob-
čerstvení • jednou za týden večeře v a´la carte 
restauraci • hotelové animace • plážový bar • 
slunečníky, lehátka a plážové osušky u bazé-
nu i na pláži • WiFi internetové připojení

Ceník »  279

ty

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 19 418 Kč/8 dní • od 24 818 Kč/11 dní
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Alba Queen hotelový komplex

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.albahotels.com.tr

Naše mínění: dokonalé trio hotelového komple-
xu Alba Hotels dotváří moderní prázdninový re-
sort  petihvězdičkového hotelu Alba Queen, kte-
rý se nachází pár metrů od krásné písečné pláže, 
která je oceněna Modrou vlajkou za čistotu moře 
i pláže. Je to výborná volba pro rodiny s dětmi, 
příznivce sportu a milovníky dlouhých písečných 
pláží. Hoteloví hosté si vychutnají nejen komfort-
ní ubytování, příjemnou rodinnou atmosféru, ale 
i vysokou úroveň poskytovaných služeb a ob-
vyklou tureckou pohostinost. V hotelovém areá-
lu plném exotické zeleně se nachází impozantní 
bazén s tobogány. O zábavu velkých i malých se 
postarají hoteloví animátoři, kteří vám zpříjemní 
vaše prázdninové dny. Díky vysoké kvalitě slu-
žeb a nádherné písečné pláže s křišťálově čistým 
mořem se budete cítit jako v prázdninovém ráji. 

Poloha: kvalitní hotelový komplex přímo 
na písečné pláži • v příjemném středisku Co-
lakli • 50 km od  letiště v  Antalyi • cca 10 km 
od  města Side s  antickými památkami a 
starým přístavem, který je lemovaný ne-
spočetným množstvím kaváren, restaurací a 
barů, v kterých si můžete vychutnat pravou 
tureckou kávu a nerušeně pozorovat lodě v 
přístavu

Ubytování: moderně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky • prostorné ro-
dinné pokoje až pro 4 osoby (na vyžádání) 
• satelitní TV • trezor • klimatizace • minibar 
(doplňován denně vodou a nealkoholickými 
nápoji) • rychlovarná konvice (káva, čaj k dis-

pozici) • WiFi připojení ( za poplatek) • tele-
fon • vlastní hygienické příslušenství (sprcha, 
resp. vana a WC, fén) • balkon s posezením • 
pokoje s výhledem na moře ( za poplatek)

Vybavení hotelu: moderní hotelová vstup-
ní hala s recepcí • lobby bar • hlavní hotelová 
restaurace s otevřenou terasou • 2 a‘la carte 
restaurace (nutná rezervace předem) • 5 barů 
• bazén s tobogány • miniklub • dětský bazén 
• vnitřní bazén • masáže a  beauty centrum 
(za poplatek) • jacuzzi • turecké lázně • sauna 
• parní koupel • hotelový minimarket • zlat-
nictví • herna • amfiteátr • fitness centrum • 
WiFi v lobby a na recepci zdarma

vSide

https://tiptravel.cz/dovolena/turecko/alba-queen/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Stravování: formou all inclusive

Pláže: nádherná široká udržovaná hotelová 
pláž s  jemným pískem a  s pozvolným vstu-
pem do  moře vhodná pro rodiny s  dětmi • 
slunečníky, lehátka a plážové osušky zdarma 
• služby all inclusive i na pláži • vodní sporty 
a atrakce (za poplatek)

Sport a zábava: dětské hřiště • miniklub • dis-
kotéka • živá hudba • tenisový kurt ( osvětlení 
a pujčení vybavení za poplatek ) • stolní tenis 
• fitness centrum • minigolf • plážový volejbal 
• vodní gymnastika • zumba • boccia • šipky •  
hotelové animace • bowling ( za poplatek) • 
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 • minibar ( doplňovaný 
vodou a nealkoholickými nápoji) • čaj, káva 
• snacky • sladké koláčky • zmrzlina • turec-
ké placky • noční občerstvení • 24 hodino-
vý all inclusive v lobby baru • mezinárodní 
hotelové animace • dětský miniklub • plá-
žový bar • slunečníky, lehátka a  osušky 
u bazénu a na pláži • WiFi připojení v lobby 
a na recepci

Ceník »  278

tyg

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 17 093 Kč/8 dní • od 22 868 Kč/11 dní
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Nerton hotel

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.nertonhotel.com.tr

Naše mínění: i letošní sezonu jsme do naší na-
bídky zařadili ověřený 4* hotel Nerton, který jistě 
ocení milovníci historie i nákupních možností. 
Jeho vynikající poloha, jen na skok od centra 
starobylého Side, krásná zahrada, úžasná píseč-
ná pláž s pozvolným vstupem do moře a typic-
ká turecká pohostinnost, jako i profesionální, 
ale i přátelské chování personálu, toto všechno 
dotváří kulisu rodinné atmosféry tohoto hotelu. 
Doporučujeme ho klientům, kteří mají v oblibě 
menší hotely a věříme, že svým poměrem kvality 
a ceny naplní vaše očekávání.

Poloha: útulný hotel s vynikající polohou 
• jen 15 minut chůze od starobylého centra 
Side a nákupními a zábavními možnostmi a 
s tou pravou prázdninovou atmosférou • cca 
50 km od mezinárodního letiště v Antalyi

Ubytovaní: vkusně zařízené 2-lůžkové po-
koje s možností 1-2 přistýlek • centrální kli-
matizace • telefon • SAT TV • minibar (denně 
doplňován vodou) • trezor (za poplatek) • 
vlastní příslušenství (koupelna se sprchou, 
resp. vanou, WC, fén na vlasy) • balkon s po-
sezením

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí 
a posezením • WiFi připojení na recepci (za 
poplatek) • hlavní hotelová restaurace • a´la 
carte restaurace • 2 bary • venkovní bazén • 
vnitřní bazén • dětský bazén se skluzavkou • 
fitness centrum • turecké koupele • masáže 
a peeling (za poplatek) • kadeřnictví (za po-
platek)

Stravovaní: formou all inclusive

Pláže: krásná široká písečná pláž, oceněná 
Modrou vlajkou s pozvolným vstupem do 
moře • oddělená od hotelu jen pěší prome-
nádou • slunečníky a lehátka zdarma u bazé-
nu a na pláži • plážové osušky za poplatek • 
vodní sporty na pláži (za poplatek)

Sport a zábava: stolný tenis • šipky • biliard 
(za poplatek) • fitness centrum • boccia • plá-
žový volejbal • hotelové animace • miniklub •  
vodní gymnastika

all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou švédských stolů včetně nápojů • míst-
ní alkoholické a nealkoholické nápoje v 
areálu hotelu • čaj, káva a koláčky v odpo-
ledních hodinách • lehké občerstvení ve 
vyhrazených hodinách během dne • slu-
nečníky a lehátka u bazénu a na pláži

Ceník »  276

vtyhSide od 14 618 Kč/8 dní • od 18 293 Kč/11 dní

https://tiptravel.cz/dovolena/turecko/nerton/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Poloha: nově zrekonstruovaný hotel nachá-
zejícící se cca 150 metrů od nádherné píseč-
né pláže • 15 minut chůze od antického měs-
ta Side s množstvím nákupních a zábavních 
možností s pravou dovolenkovou atmosfé-
rou (pěší dostupnost pobřežní promenádou) 
• přibližně 6 km od města Manavgat, kde se 
konají tradiční trhy a bazar (pravidelná ky-
vadlová doprava) • cca 50km od mezinárod-
ního letiště v Antalyi

Ubytovaní: komfortně a příjemně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky • SAT 
TV • trezor (zdarma) • klimatizace • minibar • 
telefon • WiFi na pokoji (za poplatek) • vlastní 
příslušenství (sprcha resp. vana, WC a fén na 
vlasy) • balkon

Vybavení hotelu: elegantní vstupní hala 
s recepcí a posezením v lobby baru • hlavní 
restaurace s terasou • 3 bary • hlavní restau-
race s terasou • 2 venkovní bazény • dětský 
bazén • masáže a spa centrum (za poplatek) • 

turecké koupele • fitness centrum • WiFi připoje-
ní v lobby baru a na recepci (zdarma) • obchodí-
ky v blízkosti hotelu

Stravovaní: formou all inclusive

Pláže: cca 150 metrů od krásné písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře • slunečníky a 
lehátka zdarma (plážové osušky za poplatek) • 
nabídka vodních sportů na pláži (za poplatek) 
• bar na pláži

Sport a  zábava: stolní tenis • fitness • šipky 
• vodní sporty na pláži (za poplatek)

all inclusive snídaně, pozdní snídaně, 
obědy a večeře formou 

švédských stolů včetně nápojů • nealkoholic-
ké a místní alkoholické nápoje • čaj, káva a 
koláčky v odpoledních hodinách • slunečníky 
a lehátka u bazénu a na pláži • bar na pláži 
(pouze místní nápoje) • WiFi v lobby

Ceník »  275

Sun Beach Park hotel

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

Naše mínění: ve středisku Side, znamým pěknými 
písečnými plážemi a moderními hotely, vám pro 
velký úspěch opět po letech přinášíme prázdni-
nový 4* hotel, Sun Beach Park, vybudovaný jen 
pár metrů od krásné písečné pláže, ke které se 
dostanete krátkou příjemnou procházkou. Ele-
gantní prostory hotelu, komfortně zařízené po-
koje a příjemný bazénový areál spolu s kvalitními 
službami a chutnou mezinárodní kuchyní, tvoří 
malou oázu v blízkosti centra jednoho z nejzná-
mějších měst turecké riviéry, antického Side, kam 
vás pohodlně dovede plážová promenáda.

tyg Sideod 13 193 Kč/8 dní • od 16 118 Kč/11 dní
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Serra Park hotel

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

Naše mínění:  letošní příjemnou novinkou je ob-
líbený, zrekonstruovaný hotel Serra Park, nachá-
zející se v udržované hotelové zahradě s množ-
stvím exotické zeleně, nedaleko krásné široké 
pláže s pozvolným vstupem do moře. Každého 
návštěvníka okouzlí svou moderní architektu-
rou, elegantním designem a klidnou polohou. 
Rodiny s  dětmi ocení harmonické prostředí 
s  komplexními all inclusive službami, milovníci 
historických památek, nočního života a nákup-
ních možností to mají jen na skok od starobylé-
ho městečka Side a nebo do města Manavgat.

Poloha: přibližně 400 m od krásné široké 
písečné pláže •  cca 7 km od  historického 
městečka Side (lehko dostupné místní kyvad-
lovou dopravou) • 55 km od letiště v Antalyi 

Ubytování: vkusně zařízené 2-lůžkové poko-
je s možností 1 přistýlky • rodinné pokoje (na 
vyžádání) • individuální klimatizace • telefon • 
minibar • SAT TV • trezor (za poplatek) • vlastní 
hygienické příslušenství (koupelna se sprchou 
resp. vanou a  WC, fén) • balkon resp. terasa 
s posezením

Vybavení hotelu: moderní klimatizovaná 
vstupní hala s recepcí • lobby bar • hlavní ho-
telová restaurace s venkovní terasou • plážový 
bar • bar u bazénu • venkovní bazén s odděle-
nou částí pro děti • bazén s tobogány • dětské 
hřiště • fitness centrum • turecké lázně • sauna • 
masáže (za poplatek) • minimarket • dětský mi-
niklub • fotograf (za poplatek) • možnost WiFi 
připojení na recepci a v lobby baru zdarma (na 
pokoji za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: dlouhá písečná pláž (hotelový svoz na 
pláž zdarma) • slunečníky, lehátka a  matrace 
(zdarma) • plážové osušky (za poplatek)

Sport a zábava: stolní tenis • vodní gymnasti-
ka • plážový volejbal • fitness centrum • dětské 
hřiště • minigolf • aerobic • šipky • boccia • ho-
telové animace • večerní programy • nabídka 
vodních sportů (za poplatek)

all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou bohatých švédských stolů včetně ná-
pojů • alkoholické a  nealkoholické nápoje 
místní výroby • odpolední snacky a občer-
stvení podávané v hotelu i na pláži • plážový 
bar • káva, čaj a koláče • zmrzlina • půlnoční 
polévka • miniklub • slunečníky, lehátka 
a matrace u bazénu i na pláži • hotelové ani-
mace • WiFi připojení v lobby a na recepci

Ceník »  276

vtyhSide od 13 493 Kč/8 dní • od 16 643 Kč/11 dní

https://tiptravel.cz/dovolena/turecko/lti-serra-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Poloha: krásný hotelový komplex přímo u 
písečné pláže • v středisku Okurcalar • 35 km 
od  Alanya • 25 km od  letoviska Manavgat 
• cca 90 km letiště v Antalyi

Ubytování: elegantní 2-lůžkové pokoje 
s možností 1 nebo 2 přistýlek • rodinné po-
koje určené pro 4 osoby (ložnice se 2 lůžky 
a  místnost s  2 přistýlkami - na  vyžádání) • 
klimatizace • minibar • satelitní TV • vlastní 
příslušenství (sprcha, resp. vana, WC a  fén) • 
telefon • trezor (za  poplatok) • balkon, resp. 
terasa • WiFi na pokoji (za poplatek)

Vybavení hotelového komplexu: hlavní 
hotelová budova, hotelové vilky a nově po-
stavená budova „Moonlight“ • vstupní hala 
s  recepcí • hlavní hotelová restaurace • 3 a‘ 
la carte restaurace • 4 bary • diskotéka • dva 
venkovní bazény (jeden s tobogány) • dětský 
bazén • vnitřní bazén • turecké lázně (masáže 
za poplatek) • dětský miniklub • dětské hřiště • 
obchůdky • WiFi na recepci a lobby (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: písečná hotelová pláž s drobnými ka-
mínky • molo • slunečníky, lehátka a matrace 
zdarma • plážové osušky (za vratný depozit)

Sport a  zábava: tenisový kurt • stolní tenis 
• plážový volejbal • mini fotbal • fotbalové 
hřiště •  fitness • šipky • biliard (za poplatek)

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

formou pestrých švédských stolů včetně ne-
alkoholických a  místních alkoholických ná-
pojů, podávané v  celém hotelovém areálu 
i na pláži • odpolední občerstvení a snacky • 
čaj, káva, koláčky • lehčí půlnoční snack • 
hotelové animace pro děti i  dospělé bě-
hem celého dne • slunečníky, lehátka, mat-
race a plážové osušky u bazénu i na pláži

Ceník »  277

Justiniano Park Conti hot. komplex

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

Naše mínění: okouzlující hotelový komplex Justi-
niano Park Conti patřící do prestižní sítě „Justinia-
no Hotels“ vám garantuje prožití skvělé dovolené. 
Přátelská atmosféra, profesionální služby a ser-
vis ubytovacích i  stravovacích služeb na  kvalitní 
úrovni uspokojí i  náročnější klienty. Příjemně se 
zde budou cítit rodiny s dětmi, kterým areál na-
bízí volnost pohybu na  bezstarostné dovádění 
v bazénech s tobogány a skluzavkami, tak i dvo-
jice, jenž mohou relaxovat. Vyhlášená kuchyně, 
nespočet zábavy, pestrý zábavní program přes 
den i večerní show přispívají k perfektní dovolené.

tyhv Alanyaod 14 993 Kč/8 dní • od 18 068 Kč/11 dní

https://tiptravel.cz/dovolena/turecko/justiniano-park-conti/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Sealife Buket  
Resort hotelový komplex

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

Naše mínění: jako jednu z letošních novinek 
jsme pro vás připravili tento luxusní pěti-
hvězdičkový hotelový komplex hotelu Sealife 
Buket Resort v oblíbeném a vyhledávaném 
středisku Okulcalar. Tento příjemný hotelový 
areál nacházející se přímo u nádherné písečné 
pláže, uprostřed krásné zahrady s množstvím 
palem, banánovníků a keřů voňavého jasmínu 
se skládá z devíti hotelových budov a kouzelné-
ho bazénového komplexu s tobogány. Vysoká 
kvalita nabízených služeb, přátelský personál a 
výborná poloha hotelu je zárukou nezapome-
nutelné dovolené. V tomto hotelu se vyřádí, za-
žijí radostné chvíle rodiny s dětmi, avšak najdou 
se zde i tichá zákoutí k načerpání sil dospělých.

Poloha: pětihvězdičkový hotelový resort 
přímo na nádherné písečné pláži s příměsí 
kamínků na břehu Středozemního moře s 
plážovým servisem • areál hotelu je situova-
ný ve středisku Okulcalar • cca 14 km od le-
toviska Avsallar se širokou možností nákupů 
či posezení v turecké kavárně, restauraci 
nebo baru • 30 km od centra Alanye • 95 km 
od letiště v Alanyi

Ubytování: vkusně a elegantně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky • ro-
dinné pokoje (na vyžádání) • SAT TV • trezor 
(za poplatek) • klimatizace • minibar • vlastní 
příslušenství (sprcha resp. vana, WC a fén na 
vlasy) • balkon s posezením

Vybavení hotelu: hotelový komplex tvoře-
ný devíti prázdninovými vilkami, jenž jsou 
zasazeny do nádherné voňavé exotické 
zahrady plné banánovníků, palem, ibišku 
a květů jasmínu • elegantní vstupní hala s 
recepcí a lobby barem • hlavní hotelová 
restaurace s venkovní terasou • 5 barů • dis-
kotéka • 3 snack bary • 3 a´la carte restaurace 
(turecká, rybí a italská) • venkovní bazénový 
komplex s dvěmi tobogány • vnitřní bazén 
• dětský bazén • masáže (za poplatek) • ja-
cuzzi (za poplatek) • sauna • turecké lázně • 
kadeřnictví • miniklub • obchod se suvenýry 
• WiFi na recepci (zdarma)

vAlanya

https://tiptravel.cz/dovolena/turecko/sealife-buket-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Stravování: formou all inclusive

Pláže: nádherná široká hotelová písečná pláž 
při vstupu do moře s příměsí drobných ka-
mínků • slunečníky, lehátka a plážové osušky 
zdarma • vodní sporty na pláži (za poplatek)

Sport a zábava: dětské hřiště • dětský mini 
klub určený pro děti od 4 do 12 let • tenisový 
kurt (osvětlení za poplatek) • fitness centrum 
• plážový volejbal • vodní gymnastika • stolní 
tenis • billiard, bowling (za poplatek) • moto-
rové a bezmotorové vodní sporty na pláži (za 
poplatek)

ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou chutných švédských stolů včetně 
nealkoholických a místních alkoholických 
nápojů, možnost výběru z jídel meziná-
rodní kuchyně ale také typicky turecké 
kuchyně • bohatá nabídka snacku a  ob-
čerstvení během celého dne • káva, čaj, 
voda, džusy, sladké pečivo a koláčky • leh-
ké noční občerstvení • mezinárodní hote-
lové animace pro děti i dospělé • miniklub 
• WiFi připojení na recepci a v lobby • slu-
nečníky, lehátka a  osušky u  bazénu a  na 
pláži • o zábavu vašich dětí ve věku od 4 
do 12 let se postarají animátoři hotelu v 
miniklubu

Ceník » 277

tyg

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 14 993 Kč/8 dní • od 18 743 Kč/11 dní
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Sentido 
Numa Bay hotelový komplex

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

Naše mínění: žhavou novinkou letošní sezóny 
je luxusní nově otevřený hotel s osobitou archi-
tekturou a stylem. Sentido Numa Bay své dveře 
otevřel svým návštěvníkům poprvé v  červnu 
2017. Tento hotel se vyznačuje vysokou kvalitou 
služeb, vynikající kuchyní a jedinečnou směsí 
komfortního ubytování. Kolorit hotelu dotváří 
bazénový komplex, který je postavený podél 
hotelu, jehož podstatnou součástí je i vodní 
svět pro děti se skluzavkami a aquaparkem pro 
všechny vodní nadšence. Hoteloví hosté si mo-
hou vychutnat svůj prázdninový drink v někte-
rém z baru, ať už v areálu hotelu a nebo v plá-
žovém baru či přímo na písečné pláži, která se 
nachází v malebném zálivu.

Poloha: 2 km od hotelu se nachází známé 
středisko Avsallar s  nákupními a zábavní-
mi možnostmi • dobré nákupní možnosti 
i  v okolí hotelu • 26 km od Alanye (dostup-
nost místní kyvadlovou dopravou nebo 
možnost využití hotelového autobusu za 
poplatek) • cca 100 km od mezinárodního 
letiště v Antalyi

Ubytování: moderní 2-lůžkové pokoje 
s možností 1 resp. 2 přistýlek • SAT TV • tre-
zor • klimatizace • minibar (denně doplňován 
vodou a nealkoholickými nápoji) • rychlovar-
ná konvice (čaj a káva k dispozici) • telefon  • 
vlastní hygienické příslušenství (koupelna 
se sprchou nebo vanou, WC a  fén) • balkon 

s posezením • WiFi připojení

Vybavení hotelového komplexu: ele-
gantně zařízená vstupní hala s  recepcí 
a posezením • lobby bar s 24 hodinovým 
all inclusive servisem • hlavní restaurace 
s  venkovní terasou • 3 bary • 3 a´la carte 
restaurace (asijská, barbeque a  rybí – za 
poplatek) • diskotéka • cukrárna (24hodin) 
• venkovní bazén • relaxační bazén (16 
let a  více) • dětský bazén se skluzavkami 
• aquapark se 4 tobogány • vnitřní bazén 
• beauty centrum a kadeřnictví (za popla-
tek) • sauna (za poplatek) • turecké lázně 
(za poplatek) • SPA centrum, masáže a pe-
eling (za poplatek) • miniklub • amfiteátr • 

vAlanya

https://tiptravel.cz/dovolena/turecko/sentido-numa-bay/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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minimarket • fitness centrum • WiFi připo-
jení v celém objektu (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: přímo na soukromé, mírně se svažují-
cí písečné pláži, nacházející se v malebném 
zálivu • slunečníky, lehátka a plážové osušky 
zdarma

Sport a zábava: fitness centrum • stolní tenis  
• aerobic • vodní gymnastika • denní a večer-
ní hotelový animační program • živá hudba • 
miniklub • široká nabídka motorových a bez-
motorových vodních sportů na pláži (za po-
platek)

 ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou bohatých švédských stolů včetně 
nápojů • nealkoholické a místní alkoholic-
ké nápoje podávané v  areálu hotelu i  na 
pláži  • lobby bar s  24 hodinovým all 
inclusive servisem • bohatá nabídka ob-
čerstvení během celé dne • čaj, káva, ko-
láčky, palačinky • zmrzlina • turecké placky 
• lehké noční občerstvení • minibar (denně 
doplňován) • hotelové animace • sluneční-
ky, lehátka a plážové osušky u bazénu a na 
pláži • WiFi připojení v  celém hotelovém 
komplexu

Ceník » 277

tyg

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 16 493 Kč/8 dní • od 21 068 Kč/11 dní
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Armas Green Fugla 
Beach hotelový komplex

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

Naše mínění: všem těm, kteří hledají cenově do-
stupnou dovolenou s širokou a kvalitní nabídkou 
služeb, doporučujeme naší letošní novinku – ho-
tel Armas Green Fugla Beach. Bohatá a  chutná 
kuchyně, bazény, tobogány, hotelové animace – 
to vše, vytváří obraz skvělé prázdninové pohody. 
Nádherná písečná pláž, tak typická pro letovisko 
Avsallar, láká svou prostranou pláží a  s  pozvol-
ným vstupem do moře i méně zdatné plavce.

Poloha: příjemný hotelový areál se nabízí 
v malebném středisku Avsallar na stejné pláži 
jako hotel Aska Just in Beach • centrum Alanye 
je vzdálené cca 25 km (dostupné místní do-
pravou) • od Side cca 39 km • vzdálenost od 
letiště v Antalyi cca 95 km

Ubytování: standartní 2-lůžkové pokoje 
s možností 1 až 2 přistýlek v hlavní budově  
nebo v třípatrových vilkách (pokoje ve vilce 
jsou složeny - 2 samostatné průchozí poko-
je) • klimatizace • telefon • SAT TV • trezor (za 
poplatek) • minibar • vlastní hygienické přís-
lušenství (koupelna se sprchou, resp. vanou, 
WC a fén na vlasy) • balkon s posezením

Vybavení hotelu: prázdninový komplex 
v  udržované rozlehlé zahradě • hotelová 
recepce s  posezením • mini ZOO • menší 
nákupní zóna • hlavní restaurace • 3 bary • 
vitamínový bar • venkovní bazén • bazén se 
skluzavkami • 2 dětské bazény • turecké láz-
ně • sauna • masáže a peeling (za poplatek) 

• dětské hřiště • miniklub • WiFi (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: písečná pláž s  pozvolným vstupem 
do moře • slunečníky, lehátka a  plážové 
osušky zdarma

Sport a zábava: fitness centrum • tenisový 
kurt • plážový volejbal • šipky • dětské hřiště  
• miniklub • hotelové animace • diskotéka • 
vodní sporty na pláži (za poplatek)

all inclusive snídaně, pozdní sní-
daně, obědy a  večeře 

formou švédských stolů včetně nápojů • 
nealkoholické a místní alkoholické nápoje 
• lehké odpolední snacky • čaj, káva, ko-
láčky a zmrzlina • lehké noční občerstvení 
• dětský miniklub • slunečníky, lehátka 
a plážové osušky • hotelové animace pro 
děti i dospělé

Ceník » 275

vtygAlanya od 13 193 Kč/8 dní • od 16 118 Kč/11 dní

https://tiptravel.cz/dovolena/turecko/armas-green-fugla-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Aska Just in Beach hotel

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

Naše mínění: vynikající služby, bezprostřední 
blízkost nádherné pláže s jemným zlatým pís-
kem oceněné Modrou vlajkou, tyrkysové moře 
a fantastické kulinářské zážitky - s tím vším mů-
žete počítat v případě, že strávíte letošní prázd-
ninové chvíle v hotelu Aska Just in Beach. Hotel 
je předurčen poskytnout své výborné služby 
i  náročnějším klientům, kteří očekávají od  své 
dovolené nejen ideální polohu, ale také nad-
standardně poskytované služby, kvalitní uby-
tování a klidnou atmosféru hotelu, jehož pláže 
jsou omývány vlnami Středozemního moře.

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 » 277

tyhv Alanyaod 15 293 Kč/8 dní • od 19 418 Kč/11 dní

https://tiptravel.cz/dovolena/turecko/aska-just-in-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog


Kleopatra Güngör Suit hotel

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

Naše mínění: pro všechny, kteří milují nádherné, 
sluncem zalité pláže, přinášíme i v této sezóně 
oblíbený městský hotel Kleopatra Güngör Suit. 
Jeho obrovskou devizou je poloha - na  jedné 
straně v  blízkosti jedné z  nejkrásnějších pláží 
turecké riviéry, Kleopatřiny pláže, a  na  druhé 
straně pouze na skok od centra Alanye, města, 
které je jako stvořené pro všechny, jenž chtějí 
poznat pravý rušný život tureckého letoviska. 
Hotel, ze kterého na vás dýcha na prvním místě 
péče  personálu, je známý svou typickou turec-
kou atmosférou a velkorysou pohostinností.

Poloha: nádherná proslulá písečná Kleo-
patřina pláž je od  hotelu oddělena pouze 
místní komunikací • jen 10 minut pěší chůze 
od centra kosmopolitní Alanye, která je zná-
má svým mimořádně atraktivním denním 
i  nočním životem s  množstvím obchodů, 
barů, restaurací, kaváren či typických turec-
kých bazarů • 120 km od mezinárodního le-
tiště v Antalyi

Ubytování: pohodlně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností 1, resp. 2 přistýlek • klima-
tizace • 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 • venkovní bazén (slunečníky, le-
hátka a  matrace zdarma) • dětský bazén • 
možnost WiFi internetového připojení na re-
cepci (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: jen 30 m od  nádherné písečné 
Kleopatřiny pláže s  pozvolným vstupem 
do moře (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  ve-
čeře formou švéd-

ských stolů včetně nápojů • místní alko-
holické a  nealkoholické nápoje 
podávané v  hotelovém areálu • lehké 
odpolední snacky • káva, čaj a  koláčky 
o  páté • slunečníky, lehátka a  matrace 
u bazénu • možnost WiFi internetového 
připojení na recepci

Ceník » 274

tyhAlanya od 11 018 Kč/8 dní • od13 193  Kč/11 dní236 TURECKO
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Melissa Kleopatra Beach hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.melissa-hotel.net

Naše mínění: městský hotel Melissa Kleopatra 
Beach s přátelskou atmosférou a jedinečnou po-
lohou v těsné blízkosti světoznámé Kleopatřiny 
pláže patří mezi velmi oblíbené hotely střediska 
Alanya. Pravou tureckou atmosféru zažijete při 
večerních procházkách uličkami města s typic-
kým bazarem, kde vás místní obchodníci naučí 
kouzlu smlouvání cen. Hotel střední kategorie 
doporučujeme všem, kteří chtějí být v blízkos-
ti centra zábavy a chvíle odpočinku touží trávit 
na jedné z nejkrásnějších písečných pláží Turec-
ké riviéry.

Poloha: hotel je od  vyhledávané překrás-
né Kleopatřiny pláže oddělen místní ko-
munikací • přibližně 15 minut pěší chůze 
od  centra Alanye s  množstvím obchůdků, 
suvenýrů a  originálního 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 přis-
týlek • klimatizace • SAT TV • telefon • vlastní 
příslušenství (koupelna se sprchou, WC a fén) 
• balkon s posezením

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  lehátka  
u bezénu zdarma) • sauna (za  poplatek) • 
turecké lázně (za poplatek) • masáže (za po-
platek) • kadeřnictví (za  poplatek) • WiFi 

internetové 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 • večer-
ní 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 » 275

tyhv Alanyaod 11 993 Kč/8 dní • od 13 793 Kč/11 dní

https://tiptravel.cz/dovolena/turecko/melissa-kleopatra-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Katya hotel

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

Naše mínění: kombinace kompletně zrekon-
struovaného hotelu a blízkost jednoho z nejú-
žasnějších měst turecké riviéry Alanye, nás pře-
svědčily o tom, abychom vám v letošní sezóně 
opět nabídli městský hotel Katya, který nabízí 
mimořádně stylové ubytování  spolu s  maxi-
málně spolehlivým standardem poskytovaných 
služeb.  Přátelský a vstřícný personál, jako i vý-
borná kuchyně jsou samozřejmostí. Blízkost ná-
kupních a zábavních možností láká k poznávání 
turecké kultury a  mentality, avšak také jen na 
dosah s krásným mořem a pláží.

Poloha: oblíbený hotel je od pláže oddělen 
pouze místní komunikací (s  pláží je propo-
jen pohodlným podchodem) • ve  středisku 
Oba • pouze 3 km od  centra Alanye • cca 
125 km od letiště

Ubytování: moderně zařízené 2-lůžkové po-
koje s možností 1 nebo 2 přistýlek • klimati-
zace • telefon • minibar • rychlovarná konvice  
(čaj, káva k dispozici) • SAT TV • trezor (za po-
platek) • WiFi (zdarma) • koupelna se sprchou, 
resp. vanou, WC a fénem na vlasy) • balkon s 
posezením

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s recepcí a posezením • hlavní hotelová 
restaurace s  terasou • 2 a‘la carte restaurace 
(nutná rezervace) • 3 bary • 3 venkovní bazény, 
1 se skluzavkami (lehátka a  slunečníky zdar-
ma) • dětský bazén • vnitřní bazén • turecké 
lázně (masáže a peeling za poplatek) • sauna 
• salón krásy (za poplatek) • miniklub • dětské 
hřiště • konferenční místnost • WiFi  (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: písečná pláž u vstupu do moře promí-
chaná drobnými kamínky • slunečníky a  le-
hátka (zdarma) • plážové osušky (za depozit) 
• matrace na lehátka (za poplatek)

Sport a zábava: stolní tenis • plážový volejbal 
• fitness • šipky • lukostřelba • boccia • biliard 
(za  poplatek) • miniklub • hotelové animace • 
nabídka vodních sportů na pláži (za poplatek)

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 • 
lehké občerstvení a  snacky ve vybraných 
hodinách • čaj, káva a koláčky o páté • leh-
ké noční občerstvení • hotelové animace 
pro děti i dospělé • miniklub • slunečníky, 
lehátka a plážové osušky • WiFi

Ceník » 276

vtyhAlanya od 13 793 Kč/8 dní • od 17 318 Kč/11 dní

https://tiptravel.cz/dovolena/turecko/katya/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Grand Atilla hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.grandatillaotel.com.tr

Naše mínění: jsme velmi rádi, že vám můžeme 
nabídnout osvědčený prázdninový hotel Grand 
Atilla. Hotel je vyhledáván díky své rodinné atmo-
sféře a přátelskému personálu, který je ochoten 
splnit každé vaše přání a přiblížit vám tak známou 
tureckou pohostinnost, typickou pro tuto středo-
mořskou zemi. Velmi atraktivní oblast Alanye vás 
určitě zláká i svou magickou atmosférou, kde se 
prolíná zajímavá historie s moderní současností 
a pestrými nákupními možnostmi. Tak neváhejte 
a přijměte tuto skvělou nabídku, která se postará 
o příjemné chvilky vaší dovolené.

Poloha: hotel se nachází pouhých 40 m 
od pláže, v turistické části Oba • pláž je od ho-
telu oddělena pouze místní komunikací (po-
hodlný podchod v blízkosti hotelu) • vzdále-
nost přibližně 3 km od  centra kosmopolitní 
Alanye, známé svým mimořádně atraktivním 
denním i  nočním životem (dlouhá plážová 
promenáda před hotelem vedoucí podél 
pobřeží až do  centra Alanye) • cca 130 km 
od mezinárodního letiště v Antalyi

Ubytování: pohodlně zařízené dvoulůžkové 
pokoje s  možností 1 respektive 2 přistýlek 
• klimatizace • satelitní TV • telefon • trezor • 
vlastní hygienické příslušenství (koupelna se 
sprchou, WC, fén na vlasy) • balkon s poseze-
ním

Vybavení hotelu: útulná vstupní hala s  re-
cepcí • směnárna • vnitřní hotelová restaurace 
s venkovní částí  a terasou • a‘la carte restau-
race • pool bar • bazén (slunečníky a  lehát-
ka zdarma) • dětský bazén • WiFi připojení 

v prostorách lobby (zdarma) • sauna a masá-
že (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: pouze 40 m od písečné pláže při vstu-
pu do moře s příměsí kamínků • slunečníky 
a lehátka na pláži a plážový bar (za poplatek) 

Sport a zábava: hotelové animace • nabídka 
vodních sportů na pláži (za poplatek) • plážo-
vý volejbal

all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře formou chutných 

švédských stolů včetně nápojů • místní al-
koholické a nealkoholické nápoje podáva-
né během dne v pool baru • káva, čaj a slad-
ké pečivo (ve  vyhrazených odpoledních 
hodinách určených hotelem) • slunečníky 
a lehátka u bazénu • Wi-Fi připojení v pros-
torách lobby

Ceník » 275

tyhv Alanyaod 11 543 Kč/8 dní • od 13 493 Kč/11 dní

https://tiptravel.cz/dovolena/turecko/grand-atilla/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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1.den: odlet z  Vídně, přílet do Keflavíku 
v nočních hodinách, transfer, ubytování. 

2.den: snídaně, cesta jižním pobřežím, po-
dél kaskád řeky Skóga k vodopádu Skóga-
foss. Na nejjižnějším mysu Dyrhólaey uvi-
díme skalní bránu a u města Vík sopečnou 
pláž s čadičovou jeskyní. Zastávky u splazu 
ledovce Sólheimajokull a u vodopádu Sel-
jalandsfoss. Návrat do hotelu, nocleh. 

3.den: snídaně, cesta do atraktivní oblasti 
Landmannalauger - ,,duhové hory“. Pes-
trá paleta pěších výletů různé náročnosti. 
Unikátem je koupel v laguně s termální vo-
dou, která vzniká soutokem horké a chlad-
nější řeky. Návrat na ubytování, nocleh. 

4.den: snídaně, dnes máme vrchol progra-
mu, tzv. „zlatý trojúhelník“: návštěva sídla 
biskupa v Skálholt, aktivní gejzír Strokkur (vy-
vrhuje každých 5 minut horkou vodu), vodo-
pád Gullfoss, národní pak Pingveliir – tady se 
rozestupuje evropská a americká litosférická 
deska. Návrat na ubytování, nocleh. 

5.den: snídaně, možnost plavby za po-
zorováním velryb. Odpolední prohlídka 
hlavního města Reykjavíku – radnice, par-
lament, kostel Hallgrímskirkja, vodojem 
Perlan. Večerní koupání v  unikátních ter-

málních koupelích Modrá laguna. Transfer 
na letiště, odlet z Islandu okolo půlnoci. 

6.den: přílet do Vídně v ranních hodinách. 

Upozornění: u zájezdů označených * (odlet 
z Drážďan, přílet do Prahy) se přidává 1 den 
programu: snídaně, výlet lodí na vulkanické 
Vestmannské ostrovy (12 km od Islandu) – 
centrum rybolovu a hnízdiště mořských ptá-
ků. Návrat na ubytování, nocleh. 

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
Letecká doprava: Vídeň - Keflavík a zpět, 
v termínech * Drážďany – Keflavík – Praha.
Ubytování: 4 x (* 5 x) v pokojích s vlastním 
příslušenstvím, v chatkách, resp. v hotelu. 
Stravování: 4 x (* 5 x) snídaně, v termínu 
29.6.  3 x večeře (dva chody).
Ostatní: doprava autobusem/mikrobusem 
podle programu, 1 x koupání ve vyhříva-
ném venkovním bazénu, služby průvodce 
CK, program bez vstupů, DPH. V termínech 
* loď na Vestmannské ostrovy a zpět, svoz z 
Brna a Prahy do Drážďan a zpět.
Příplatky: vstupné cca 12000 ISK/os. (100 €) 
vč. velrybího safari, Modrá laguna 1900 Kč/
os., 3 x večeře 2600 Kč (*4 x večeře 3500 Kč).

1.den: odlet z Vídně (* z Prahy) do Bergenu  
a transfer na ubytování, nocleh. 

2.den: snídaně, plavba přes nejdelší fjord 
světa Sognefjorden k ledovci Nigardsbreen. 
Na ubytování se vrátíme přes nejdelší silnič-
ní tunel Laerdalstunnelen. Večeře, nocleh. 

3.den: snídaně, procházka centrem – rybí 
trh, nábřeží Bryggen (UNESCO), pevnost 
Bergenenhus, Mariánský kostel, pozemní 
lanovka Floyen, případně akvárium a skan-
zen. Večeře, nocleh. 

4.den: snídaně, transfer na letiště a odlet na 
Island, přílet do Keflavíku. Transfer do hlavní-
ho města – Reykjavík. Prohlídka pamětihod-
ností: radnice, parlament, moderní kostel 
Hallgrímskirkja, vodojem Perlan. Přejezd do 
města Selfoss na ubytování, večeře, nocleh. 

5.den: snídaně, jižní pobřeží – sopky Hekla a 
Eyjafjallajökull, vodopády Seljalandsfoss, Gl-
júfrafoss a Skógafoss, skalní  brána na mysu 
Dyrhólaey, černá sopečná pláž, ledovec Sól-
heimajökull. Návrat na ubytování, nocleh. 

6.den: snídaně, tzv. zlatý trojúhelník: bis-
kupské sídlo v Skálholt, gejzír Strokkur, vo-
dopád Gullfoss, národní park. Pingvellirtu 
se rozestupeje evropská a americká litosfé-
rická deska. Návrat na ubytování, nocleh. 

7.den: snídaně, sopečný poloostrov Rey-
kjanes, geotermální pole Krísuvík, útesy 
u  majáku Reykjanesvíti a horké prameny 
Gunnuhver. Můžete se vykoupat v Modré 
laguně a nebo v termálních bazénech. Po 
půlnoci odlet do Vídně (* do Prahy). 

8.den: přílet do Vídně (s přestupem).

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
Letecká doprava: Vídeň - Bergen - Keflavík- Vídeň.
Ubytování: 6 x v pokojích s vlastním příslu-
šenstvím v  turistických hotelích, chatkách 
a penzionech, 3 x v Norsku, 3 x na Islandu.
Stravování: 6 x snídaně a 3 x večeře (1 až 
2 chody bez nápojů).
Ostatní: transfer autobusem  podle progra-
mu, místní trajekty, 1 x koupání ve vyhříva-
ném venkovním bazénu, služby průvodce 
CK, program podle popisu bez vstupů. 
Příplatky: za 1/1 pokoj 8000 Kč, vstup do 
Modré laguny 1900 Kč, 2 x večeře (dva cho-
dy) na Islandu 2000 Kč, vstupné v Norsku a 
na Islandu ekvivalent cca 25 €/os. Komplexní 
cestovní pojištění KOMFORT (50 Kč/os./den 
zájezdu) nebo PLUS (80 Kč/os./den zájezdu) 
včetně pojištění stornopoplatků a asistenč-
ních služeb CK (bližší informace na str. 293).

TERMÍNY A CENY | 6 / *7-denních leteckých zájezdů – Sedm divů Islandu

Kód zájezdu 9281 9282* 9283* 9284

Datum odletu 29.06. 04.07. 08.08. 28.08.

Datum příletu 04.07. 10.07. 14.08. 02.09.

Počet nocí 4 5 5 4

Cena na osobu 50540 43870 43870 43870

TOP FIRST MINUTE -25% 37905 32903 32903 32903

TERMÍNY A CENY | 8-denních leteckých zájezdů – Klenoty Norska a Islandu

Kód zájezdu 9491* 9492* 9493

Datum odletu 08.06. 17.08. 24.08.

Datum příletu 15.06. 24.08. 31.08.

Počet nocí 6 6 6

Cena na osobu 54540 55870 59870

TOP FIRST MINUTE -25% 40905 41903 44903

6 / *7-denní 
poznávací 

zájezd 
letecky

8-denní  
poznávací 

zájezd 
letecky

Sedm 
divů Islandu

Klenoty 
Norska a Islandu

ty

ty
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TERMÍNY A CENY | 8-denních leteckých zájezdů – Izrael a Petra 

Kód zájezdu 9401 9402 9401

Datum odletu 01.03. 29.04. 02.11.

Datum příletu 08.03. 06.05. 09.11.

Počet nocí 7 7 7

Cena na osobu 38400 39600 39600

TOP FIRST MINUTE -25% 28800 29700 29700

TERMÍNY A CENY | 8-denních leteckých zájezdů – Izrael a Mrtvé moře

Kód zájezdu 9411 9412

Datum odletu 06.05. 09.11.

Datum příletu 13.05. 16.11.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 36890 36890

TOP FIRST MINUTE -25% 27668 27668

1.den: odlet do Tel Avivu. Transfer do oblasti 
Galilea, ubytování v hotelu, večeře a nocleh.

2.den: snídaně, prohlídka římského amfite-
átru v Beit Shean, cesta ke Genezaretskému 
jezeru a na Golanské výšiny, prohlídka syr-
ské pevnostiu Katsrin. Návštěva vinařství a 
kibucu na Golanských výšinách, Kafarnaum 
a Tabgha. Cesta přes Tiberias k místu křestu 
Yardenit, návrat do hotelu, večeře, nocleh. 

3.den: snídaně, prohlídka Nazareta a Ba-
ziliky Zvěstování, u vesniček Drůzů k hoře 
Carmel a do města Haifa. Panoramatická 
prohlídka přístavu a výhled na zahrady Bá-
hai, starověké přístavní město Acre, návrat 
přes horu Tabor do hotelu, večeře, nocleh. 

4.den: snídaně, návštěva přírodního parku 
Gan Hashlosha (prameny), přesun do Jericha 
(nejstarší město světa), zastávka na koupání 
v Mrtvém moři, transfer přes Judejskou po-
ušť do hotelu v Betlémě, večeře, nocleh. 

5.den: snídaně, prohlídka Jeruzalema – Oli-
vová hora, Getsemanská zahrada, Chrám 
národů. Prohlídka starého města (vrch Sion, 
arménská a židovská čtvrť), Zeď nářků, Via 
Doloresa – Křížová cesta a Bazilika Božího 
hrobu. Návrat do hotelu, večeře, nocleh. 

6.den: snídaně, panoramatická prohlídka 

Jeruzalému (Knesset, Menora), návštěva 
Yad Vashem (památník holokaustu), Izra-
elská muzeum, model 2. jeruzalemského 
chrámu. Odjezd do Betléma, návštěva Ba-
ziliky Narození Ježíše Krista, Pole pastýřů, 
návrat do hotelu, večeře, nocleh. 

7.den: snídaně, výlet do Qumranu (nále-
ziště historických svitků) a cesta po pobře-
ží Mrtvého moře na pevnost Massada (vý-
stup lanovkou). Koupání v  Mrtvém moři, 
návrat do hotelu, večeře, nocleh.

8.den: snídaně, transfer na letiště, odlet.

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
Letecká doprava: Vídeň – Tel Aviv  a zpět.
Ubytování: 7 x v  3* hotelu na pokojích 
s vlastním příslušenstvím (sprcha, WC).
Stravování: 7 x polopenze (švédské stoly).
Ostatní: doprava po Izraeli klimatizovaným 
autobusem, služby místního průvodce (slo-
venský/český), program podle popisu, DPH.
Povinné příplatky: v Izraeli se platí ob-
služné 40 USD/os. a vstupy 140 USD/os.
Příplatky: za 1/1 pokoj 6550 Kč. Komplexní 
cestovní pojištění KOMFORT (50 Kč/os./den 
zájezdu) nebo PLUS (80 Kč/os./den zájezdu) 
včetně pojištění stornopoplatků a asistenč-
ních služeb CK (bližší informace na str. 293).

1.den: odlet z Vídně do Tel Avivu.

2.den: přílet do Tel Avivu krátce po půlnoci, 
transfer do Betléma, ubytování a nocleh. Po 
pozdní snídani prohlídka Betléma ( Bazilika 
narození Ježíše Krista), Jeskyně Mléka, Pole 
pastýřů), transfer k Mrtvému moři, koupání. 
Návrat do Betléma, večeře v hotelu a nocleh.

3.den: snídaně, celodenní prohlídka Je-
ruzalému (staré město, Zeď nářků, Křížo-
vá cesta – Via Doloresa, Kalvária, Bazilika 
Božího hrobu, Olivová Hora, Getsemanská 
zahrada), návrat do hotelu, večeře, nocleh.

4.den: snídaně, prohlídka pevnosti Massa-
da nad Mrtvým mořem jako symbol hrdin-
ského odporu Židů proti Římanům (výstup 
lanovkou), prohlídka továrny na výrobu 
světoznámé kosmetiky Ahava s  možností 
nákupu, krátká zastávka v  letovisku Eilat, 
přechod hranic do Jordánska, ubytování 
v hotelu v Petře, večeře a nocleh. 

5.den: snídaně, celodenní prohlídka ar-
cheologické lokality Petra s  jordánským 
průvodcem, večeře v hotelu, nocleh. 

6.den: snídaně, odjezd z Petry přes Mada-
bu a  vrch Nebo (místo, kde je pravděpo-
dobně pochován Mojžíš), přechod zpět do 
Izraele, zastávka v Jerichu, odjezd do Betlé-

ma, ubytování v hotelu, večeře, nocleh. 

7.den: snídaně, prohlídka nového Jeruzalé-
mu (parlament Knesset, Menora, muzeum 
holokaustu, Izraelské muzeum), odpolední 
krátká zastávka na koupání v Mrtvém moři. 
Návrat do hotelu, večeře, nocleh.

8.den: snídaně, odjezd autobusem z Betlé-
mu na panoramatickou prohlídku Tel Avivu 
a starobylého přístavu Jaffa. Transfer na le-
tiště, odpolední odlet do Vídně.

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
Letecká doprava: Vídeň – Tel Aviv  a zpět
Ubytování: 7 x ve 3* pokojích s vlastním 
příslušenstvím (sprcha, WC).
Stravování: 7 x polopenze (švédské stoly)
Ostatní: doprava po Izraeli klimatizovaným 
autobusem, služby místního průvodce (slo-
venský/český), program podle popisu, DPH.
Povinné příplatky: v Izraeli se platí obsluž-
né 50 USD/os., vstupy 50 USD/os., vstup do 
Petry, víza a hraniční poplatky 150 USD/os.
Příplatky: za 1/1 pokoj 5650 Kč. Komplexní 
cestovní pojištění KOMFORT (50 Kč/os./den 
zájezdu) nebo PLUS (80 Kč/os./den zájezdu) 
včetně pojištění stornopoplatků a asistenč-
ních služeb CK (bližší informace na str. 293).

Izrael 
a Mrtvé moře

8-denní 
poznávací 

zájezd 
letecky

Izrael a Petra
8-denní 

poznávací 
zájezd 

letecky

ty

ty
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1.den: odlet z Vídně do Taškentu, který si píše svoji 
historii už téměř 2000 let. 

2.den: přílet v  nočních hodinách, transfer do hote-
lu, ubytování, oddech a  pozdní snídaně. Prohlídka 
Taškentu – spojuje se zde kouzlo orientu se součas-
ností – komplex na náměstí Khast Imam s madrasou 
Barak Khan s  muzeem islámské literatury a  nejstar-
ším koránem na světě, Páteční mešita Tellya Sheikh 
a madrasa Muyi Mubarak, kde je podle legendy část 
vlasů proroka Mohameda, mauzoleum Kaffal Shashi 
a bazar Chorsu. Metrem do nové části města a nová 
mešita Minor z r. 2014 (kapacitou 2400 osob je největ-
ší ve Střední Ásii). Projdete se po Náměstí nezávislosti 
a  Amir Timur, uvidíte památník zemětřesení z  roku 
1967. Večeře v restauraci, návrat do hotelu, nocleh. 

3.den: snídaně, transfer z hotelu na letiště, odlet do 
města Urgench. Cesta do Khivy, v minulosti rozdělené 
do 3 částí: citadela Kunya Ark, předměstí Dishan Kala a 
město Ichan Kala. Pěší prohlídka komplexu památek, 
mešit, minaretů, madras a paláců. Ichan Kala je muze-
um pod otevřeným nebem, kde dnes žije 300 rodin. Je 
tu více než 60 monumentů – nejznámější jsou madra-
sa Kelte Minar a Muhammad Amin Khan, mešita Juma 
(s unikátní akustikou), palác Tash Khauli (bývalý harém), 
mešita a minaret Islam Khodja, mauzoleum Pakhlavan 
Makhmud. Návrat do hotelu, večeře, nocleh. 

4.den: snídaně, cesta autobusem po trase Velké 
hedvábné stezce, která spojovala Khivu a Bucharu 
přes poušť Kyzyl Kum. Zastávka na břehu řeky Amu 
Darya – odděluje Kyzyl Kum od pouště Kara Kum 
na území Turkmenistánu. Oběd – piknik. Příjezd do 
Buchary, ubytování, večeře a nocleh. 

5.den: snídaně , prohlídka Buchary – plné historických 
skvostů. Nejpůvabnější je komplex Poi Kalyan s mina-
retem a mešitou Kalyan, unikátní rezervoár vody Lyabi 
Khauz, madrasa Kukeldash, mauzoleum Ismaila Sama-
ního, objekty starých bazarů Tok-i-Zargaron, medresa 
Chor Minor se 4 minarety, pevnost Ark. Večeře v tra-
diční místní rodině. Návrat do hotelu, nocleh. 

6. den: snídaně, cesta autobusem do města Sha-
khrisabz - rodiště dobyvatele Timura - palác Ak Saray, 
Dorut Tillavat komplex, mešita Kok Gumbaz. Cesta do 
Samarkandu. Večeře v restauraci, ubytování, nocleh. 

7. den: snídaně, prohlídka Samarkandu - „ráje Orien-
tu“. Projdeme se po náměstí Registan – nazýváno 
nejkrásnějším náměstím světa s 3 madrasami: Sher 
Dor s majolikou a citáty z Koránu, Tillya Kari se zla-
tem dekorovanou fasádou a observatórium Timu-
rovho astronoma Ulugh Beka. Uvidíte mauzoleum 
Timurových synů a vnuků – Gur Emir a mešitu Bibi 
Khanuma, nekropolis králů a vládců Shakhi Zinda s 
pomyslným hrobem Kusam ibn Abbása (bratrance 

proroka Mohameda). Je málo míst na světě, kde se 
spolu modlí židé, muslimové a křesťané a jedním z 
nich je hrob starozákonního proroka Daniela v Sa-
markandu. Večeře v  restauraci, návrat do hotelu, 
nocleh. 

8.den: brzká lehká snídaně, transfer na letiště a od-
let do Vídně (přestup v Moskvě). 

V CENĚ JE ZAHRNUTO
Letecká doprava: Vídeň – Taškent, Taškent – Ur-
gench a Samarkand – Vídeň.
Ubytování: 7 x v  pokojích s  vlastním příslušen-
stvím (sprcha a WC) ve 3* hotelích.
Stravování: 7 x polopenze (7x snídaně, 6 x večeře 
a 1 x oběd formou pikniku).
Ostatní: doprava autokarem podle programu, všech-
ny vstupy podle programu, prohlídky s  místním 
průvodcem, služby slovenského průvodce CK, DPH. 
Povinné příplatky: vstupní víza do Uzbekistánu 
2450 Kč/os., obslužné 30 €/os. (platí se v Uzbekistánu).
Příplatky: za 1/1 pokoj 5400 Kč. Komplexní cestov-
ní pojištění KOMFORT (50 Kč/os./den zájezdu) nebo 
PLUS (80 Kč/os./den zájezdu) včetně pojištění stor-
nopoplatků a asistenčních služeb CK (bližší informa-
ce na str. 293).

Uzbekistán
TERMÍNY A CENY | 8-denních poznávacích zájezdů

Kód zájezdu 9441 9442

Datum odletu 15.05. 28.09. 

Datum příletu 22.05. 05.10. 

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 58790 58790

TOP FIRST MINUTE -25% 44093 44093

8-denní 
poznávací 

zájezd letecky  

ty
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1.den: odlet z Vídně do největšího města Gruzie – 
Tbilisi (v překladu ,,teplý pramen“). 

2.den: v nočních hodinách přílet, transfer do ho-
telu, ubytování, nocleh. Snídaně, prohlídka Tbilisi 
– města na historické hedvábné stezce – kostel 
Metechi se sochou Vakhtanga Gorgasali, pevnost 
Narikala, stará čtvrť  Abanotubani, tradiční ulice 
Sharden, synagoga a Katedrála Nejsvatější Trojice 
(jeden z  největších ortodoxních Chrámů světa), 
památky na Shota Rustaveli Avenue. Návrat do ho-
telu, večeře, nocleh. 

3.den: snídaně, navštívíme jedno z nejstarších míst 
Gruzie - Mtskheta a uvidíme Katedrálu Svetitskho-
veli (11.stol.) a klášter Jvari (6. stol.). Pokračujeme do 
rodného města J.V. Stalina - Gori, kde si prohlédne-
me muzeum a dále k přehistorickému jeskynnímu 
a skalnímu městu Uplistsikhe. Ubytování v hotelu v 
Kutaisi, večeře a nocleh.

4. den: snídaně, prohlídka Kutaisi (2. největší město 
Gruzie), dále navštívíme dvě nejkrásnější památky 
ze seznamu UNESCO v  západní Gruzii: Katedrála 
Bagrati nad městem a řekou Rioni, jako i akademii 
a klášter Gelati, založený králem Davidem IV. v 12. 
stol. Návrat do hotelu v Tbilisi, večeře a nocleh. 

5.den: snídaně, dnes na nás čeká horská etapa: 
prohlídka hradního komplexu Ananuri, cesta do 

Kazbegi přes horský průsmyk Jvari (2379 m n.m.) 
a na teréních vozidlech (4x4) na prohlídku Chrámu 
Svaté Trojice v Gergeti ve  výšce 2170 m pod horou 
Kazbegi (5033 m). Návrat do Tbilisi, večeře, nocleh.

6. den: snídaně, přechod do Arménie, návště-
va nádherných ukázek středověké architektury 
– klášter Haghpat - centrum vzdělanosti a umění 
jako i tajemného kláštera Haghartsin. Pokračujeme 
k  jezeru Sevan (jedno z největších jezer Euroázie), 
kde váš okouzlí krásné scenérie na poloostrově 
Akhtamar. Ubytování v Jerevanu, večeře, nocleh. 

7. den: snídaně, prohlídka centra města: Náměstí 
republiky, univerzita, památník Matka Armenia, 
parlament a prezidentský palác, památník obětem 
genocidy v  roce 1915 a úchvatný Matenadaran 
(depozitář starověkých manuskriptů.) Navštívíme 
kompex Cascade (centrum moderního umění) se 
sochami, fontánami a nádherným výhledem na Je-
revan a bájnou horu Ararat. Den končí návštěvou 
destilérky známého arménského brandy (degusta-
ce dvou druhů) a možností nákupu. Návrat do ho-
telu, večeře a nocleh. 

8.den: snídaně, poklady arménské historie – Kated-
rála  Etchmiadzin, kde je uložená kopie, kterou byl 
probodnutý ukřižovaný Kristus, kostel sv. Hripsima 
a pozůstatky ,,chrámu nebeských andělů“  Zvartnoc, 

jediný pohanský chrám v Arménii, zasvěcený bohu 
slunce v Garni. Po fotozastávce u oblouku Charents 
s výhledem na Ararat úžasný kaňon Garni a unikátní 
skalní chrám sv. Gegharda. Oběd v typické vesničce, 
kde budeme sledovat pečení tradičního arménské-
ho chleba ,,lavaš“, posilníme se autentickým armén-
ským jídlem a ochutnáme domácí ovocnou vodku 
a víno. Večeře v místní restauraci s folklórním progra-
mem. Návrat do hotelu, nocleh. 

8.den: brzká snídaně formou balíčku, transfer na 
letiště a odlet z Jerevanu do Vídně. 

V CENĚ JE ZAHRNUTO
Letecká doprava: Vídeň – Tbilisi a Jerevan – Vídeň.
Ubytování: 8 x v  pokojích s  vlastním příslušen-
stvím (sprcha a WC) ve 3* hotelích. 
Stravování: 8 x polopenze (8 x snídaně, 7 x večeře 
a 1 x oběd).
Ostatní: doprava autobusem podle programu, 
všechny vstupy podle programu, prohlídky s míst-
ním průvodcem, služby slovenského průvodce CK, 
DPH. 
Příplatky: za 1/1 pokoj 6750 Kč.  Komplexní cestov-
ní pojištění KOMFORT (50 Kč/os./den zájezdu) nebo 
PLUS (80 Kč/os./den zájezdu) včetně pojištění stor-
nopoplatků a asistenčních služeb CK (bližší informa-
ce na str. 293).

TERMÍNY A CENY | 9-denních poznávacích zájezdů

Kód zájezdu 9461 9462

Datum odletu 26.05. 15.09. 

Datum příletu 03.06. 23.09. 

Počet nocí 8 8

Cena na osobu 42570 42570

TOP FIRST MINUTE -25% 31928 31928

Gruzie a Arménie
9-denní 

poznávací 
zájezd 

letecky

ty
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CHECKIN PINEDA
| hotel      | strany 18 - 19

TOP FIRST MINUTE

SALOU PARK RESORT II 3* 
| hotelový komplex      | strany 12 - 13

TOP FIRST MINUTE

MIRAMAR CALAFELL 
| hotel      | strany 14 - 15

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8 nebo 15-denní letecké 
pobytové zájezdy do Španělska.

LÉTÁME » leteckou společností ČSA, Travel 
Service, 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. 293) » místní pobytová daň/ekologic-
ká 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 ovlivnit.

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.

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pouze 
pevnou cenu 990 Kč.

Oblast » Costa del Maresme a Costa Dorada 
Střediska » Santa Susanna, Pineda de Mar, Salou, La Pineda a Calafell

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 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. 17.9.

Datum příletu 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. 17.9. 24.9.

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 18 590 18 990 20 690 21 290 21 990

13 493 13 943 14 243 15 518 15 968 16 493

dospělá osoba na přistýlce 16 490 16 990 17 490 18 990 19 590 19 990

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. 
Příplatek » za pokoj typu superior +320 Kč na pokoj a noc pobytu.
 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 18 490 19 490 19 990 21 990 22 890 23 290

13 868 14 618 14 993 16 493 17 168 17 468

dospělá osoba na přistýlce 16 790 17 890 18 290 20 090 20 690 20 990

1. dítě do 12 let na 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 18 690 19 690 20 190 22 190 22 990 23 490

14 018 14 768 15 143 16 643 17 243 17 618

dospělá osoba na přistýlce 16 890 17 990 18 290 20 090 20 890 21 290

1. dítě do 12 let na 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. 
Příplatek » za pokoj typu superior +160 Kč na pokoj a noc pobytu. 

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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MERCURY 
| hotel     | strany 16 - 17

TOP FIRST MINUTE

PALAS PINEDA 
| hotel      | strany 10 - 11

TOP FIRST MINUTE

SALOU PARK RESORT I 4* 
| hotelový komplex      | strany 12 - 13

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 19 990 21 490 22 290 24 590 25 490 25 990

14 993 16 118 16 718 18 443 19 118 19 493

dospělá osoba na přistýlce 17 490 18 490 19 290 21 190 21 890 22 290

1. dítě do 13 let na přistýlce 14 990 15 990 15 990 15 990 16 990 16 990

2. dítě do 13 let na přistýlce 15 990 16 990 16 990 16 990 17 990 17 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 24 290 26 190 26 690 28 790 29 490 29 990

18 947 20 429 20 819 22 457 23 003 23 393

dospělá osoba na přistýlce 21 690 23 390 23 790 25 690 26 190 26 690

1. dítě do 13 let na přistýlce 16 990 17 990 18 990 19 990 20 990 20 990

2. dítě do 13 let na přistýlce 16 990 17 990 18 990 19 990 20 990 20 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 23 590 25 190 25 690 27 790 28 590 28 990

17 693 18 893 19 268 20 843 21 443 21 743

dospělá osoba na přistýlce 21 190 22 590 22 890 24 790 25 490 25 990

1. dítě do 12 let na přistýlce 16 990 17 990 18 990 19 990 20 990 20 990

2. dítě do 12 let na přistýlce 16 990 17 990 18 990 19 990 20 990 20 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

F a k u l t a t i v n í  v ý l e t 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 množství 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 fakultativním 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 ne-
pohody, 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. 
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PEYMAR 
| hotel       | strany 22 - 23

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8 nebo 15-denní letecké 
pobytové zájezdy na ostrov Malorka. 

LÉTÁME » leteckou společností Travel Servi-
ce a Smartwings přímými lety z Prahy (PRG) 
na letiště Palma de Mallorca (PMI). 
Letecká doprava zahrnuje letištní poplatky, 
bezpečnostní taxy, emisní a servisní poplatky 
včetně transferů na místě pobytu.

DVOJTERMÍN » cena 15-denního (14-nocí) 
leteckého zájazdu představuje součet dvou 
za sebou následujících termínů na 7 nocí, 
od kterého třeba odečíst částku 8 990 Kč.

POVINNÉ PŘÍPLATKY » ekologická daň 
hrazená přímo na místě dle platných před-
pisů Malorky ve výši přibližně 1 € na osobu 
a den zájezdu. Děti do 16 let mohou být 
osvobozeny. CK nemůže ovlyvnit výšku nebo 
změnu poplatku. 

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 293).

Středisko » S'  Illot

MALORKA – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájazdu 4751 4752 4753 4754 4755 4756 4757 4758 4759 4760 4761 4762 4763 4764 4765 4766

Dátum odletu PRG 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. 21.9.

Dátum príletu 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. 14.9. 21.9. 28.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2 osoby a dítě do 7 let na přistýlce - sleva 22% » ušetříte až 14 140 Kč

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 19 190 19 590 20 290 21 490 22 790 23 290

14 969 15 281 15 827 16 763 17 777 18 167

dospělá osoba na přistýlce 17 690 18 090 18 490 19 790 20 890 21 290

dítě do 7 let na přistýlce 14 890 15 090 15 490 16 390 17 190 17 690

dítě 7 - 13 let na přistýlce 15 490 15 890 16 390 17 190 18 290 18 490

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. Příplatek » za pokoj s bočním 
výhledem na moře +330 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj s přímým výhledem na moře +600 Kč na pokoj a noc pobytu. 

F a k u l t a t i v n í  v ý l e t y
Okruh Malorka
Celodenní výlet jenž patří již několik sezón k fakultativním výletům s největším úspěchem. Není se čemu 
divit. Nabízí ucelený obraz o Malorce - tvoří ho prohlídka Sierra de Tramuntana, cesta mezi oku lahodící 
pomerančovníky ve vesničce Soller, jakož i poznání přírodní krásy na pláži, na kterou se dostanete jed-
nou z nejdobrodružnejších cest s názvem Sa Calobra. Program zahrnuje i návštěvu malebné vesničky 
Valdemosa. 

Dračí jeskyně
Cuevas del Drach se staly jednou z hlavních turistických atrakcí na Malorce. Barva a tvary krápníkových 
útvarů uvnitř jeskyní jsou vskutku ohromující. K jeskyním patří i tzv. Divadlo víl či Dianiny lázně a zají-
mavá hodinová prohlídka končí houslovým koncertem na jezeře Martel, které je největším evropským 
podzemním jezerem.

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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NAPOLEON | hotel      | strana 64

TOP FIRST MINUTE

GIAMAICA | hotel       | strana 62

TOP FIRST MINUTE

SILVIA | hotel      | strana 64

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8-denní (7 nocí) nebo 
15-denní (14 nocí) pobytové zájezdy individu-
ální dopravou na Jaderské pobřeží

POVINNÝ PŘÍPLATEK » místní pobytová 
taxa se platí dle platných předpisů přímo na 
místě na recepci. Orientační výše cca 0,70 - 

2,00 € na osobu a noc pobytu (v závislosti 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

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (v ceně 50 Kč na osobu a den zájez-
du) nebo komplexní cestovní pojištění PLUS 
(cena 80 Kč na osobu a den zájezdu) včetně 
pojištění stornopoplatků a asistenčních služeb 
CK (bližší informace o pojištění najdete na str. 
293).

Střediska » Cesenatico, Bellaria, Rimini,  Riccione, 
Igea Marina, Torre Pedrera, Pesaro, Viserbella

JADRAN – 8-denní individuální zájezdy
Kód zájezdu 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107

Začátek pobytu 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7.

Konec pobytu 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8-denních  zájezdů

osoba na základním lůžku 10 690 11 390 11 890

8 338 8 884 9 274

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 490 8 990 9 490

dítě 0 - 2 roky bez lůžka * ubytovaní a stravovaní ZDARMA

1. dítě 2 - 6 let na přistýlce ubytovaní a stravovaní ZDARMA

2. dítě 2 - 6 let na přistýlce 5 290 5 590 5 790

V ceně je zahrnuto » 7x ubytovaní, plná penze s nápoji, vstup do vodního parku a plážový servis dle popisku, služby delegáta, 
DPH. * dítě ve věku 0 - 2 r. nemá nárok na lůžko, dětská postýlka na vyžádání zdarma.

Ceny 8-denních zájezdů

osoba na základním lůžku 9 190 9 890 10 190

7 168 7 714 7 948

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 190 8 690 8 990

dítě 0 - 3 roky bez lůžka * ubytovaní a stravování ZDARMA

1. a 2. dítě 3 - 7 let na přístýlce ubytovaní a stravovaní ZDARMA

1. a 2. dítě 7 - 13 let na přistýlce 4 590 4 790 5 090

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, polopenze s nápoji a plážovým servisem dle popisu, služby delegáta, DPH. * dítě ve věku 0-3 
r.  nemá nárok na lůžko, dětská postýlka na vyžádaní zdarma.

Ceny 8-denních zájezdů

osoba na základním lůžku 10 690 11 390 11 890

8 338 8 884 9 274

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 490 8 990 9 490

1 dítě 0 - 8 let na přistýlce * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dítě  0 - 8 let na přistýlce 5 290 5 590 5 790

dítě 8 -13 let na přistýlce 7 290 7 790 8 190

V ceně je zahrnuto » 7x ubytovaní, all inclusive dle popisku, služby delegáta, DPH. * dítě ve věku 0 - 3 r. nemá nárok na lůžko, 
dětská postýlka na vyžádaní za poplatek hrazený na místě

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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ROSE NUOVE | hotel      | strana 63

TOP FIRST MINUTE

PALACE | hotel       | strana 60

TOP FIRST MINUTE

DOGE | hotel      | strana 62

TOP FIRST MINUTE

PARADISE | hotel     | strana 59

TOP FIRST MINUTE

VANNUCCI | hotel      | strana 63

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8-denních zájezdů

osoba na základním lůžku 13 790 14 790 15 490

10 756 11 536 12 082

dospělá osoba na 1. přistýlce 12 390 13 090 13 790

1. a 2. dítě  0 - 6 let * na přistýlce ubytovaní a all inclusive ZDARMA

dítě 6 - 12 let na přistýlce 6 790 7 290 7 790

V ceně je zahrnuto » 7x ubytovaní, all inclusive dle popisku, služby delegáta, DPH.  * dítě ve věku 0 - 3 r. nemá nárok na 
lůžko, postýlka na vyžádání za poplatek hrazený na místě. Dítě 3 - 6 let  je na přistýlce.

Ceny 8-denních zájezdů

osoba na základním lůžku 14 290 15 290 15 990

11 146 11 926 12 472

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 890 10 690 11 090

dítě 0 - 2 roky bez lůžka * ubytovaní a all inclusive ZDARMA

1. dítě 2 - 12 let na přistýlce ubytovaní a all inclusive ZDARMA

2. dítě 2 - 12 let na přistýlce 6 990 7 490 7 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytovaní, all inclusive se vstupem do bazénového komplexu dle popisku, služby delegáta, DPH. 
* dítě 0 - 2 r. nemá nárok na lůžko, dětská postýlka na vyžádaní za poplatek hrazený na místě.

Ceny 8-denních zájezdů

osoba na základním lůžku 10 890 11 590 11 890

8 494 9 040 9 274

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 690 9 190 9 490

1. dítě 0 - 8 let na přistýlce  ubytovaní a all inclusive ZDARMA

2. dítě 0 - 8 let na přistýlce 5 290 5 590 5 790

1. a 2. dítě 8 -13 let na přistýlce 7 290  7 790 8 190

V ceně je zahrnuto » 7x ubytovaní, all inclusive dle popisku, služby delegáta, DPH. * dítě ve věku 0 - 3 r. nemá nárok na lůžko, 
dětská postýlka na vyžádaní za poplatek hrazený na místě

Ceny 8-denních zájezdů

osoba na základním lůžku 11 390 12 090 12 590

 8 884 9 430 9 820

dospělá osoba na 1. přistýlce 10 190 10 890 11 090

dítě 0 - 3 roky bez lůžka * ubytovaní a stravovaní ZDARMA

1. dítě 3 - 12 let na přistýlce** ubytovaní a stravovaní ZDARMA

1. a 2. dítě 3 - 12 let na přistýlce 5 590 6 090 6 290

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, polopenze s nápoji a plážovým servisem dle popisku, služby delegáta, DPH. ** omezený 
počet pokojů. * dítě ve věku 0 - 3 r. nemá nárok na lůžko, dětská postýlka na vyžádaní za poplatek hrazený na místě.

Ceny 8-denních zájezdů

osoba na základním lůžku 11 390 12 090 12 390

8  884 9 430 9 664

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 990 9 690 10 690

dítě 0 - 3 roky bez lůžka * ubytovaní a all inclusive ZDARMA

1. a 2. dítě 3 - 12 let na přistýlce ubytovaní a  all inclusive ZDARMA

1. a 2. dítě 12 - 14 let na přistýlce 5 590 6 090 6 290

V ceně je zahrnuto » 7x ubytovaní, all inclusive dle popisku, služby delegáta, DPH. * dítě ve věku 0 - 3 r. nemá nárok na lůžko, 
dětská postýlka na vyžádaní zdarma.
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ASTORIA | hotel      | strana 58
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CLUB HOTEL ANGELINI | hotel       | strana 61

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8-denních zájezdů

osoba na základním lůžku 14 490 15 490 16 190

11 302 12 082 12 628

dospělá osoba na 1. přistýlce 10 190 10 690 11 090

dítě 0 - 2 roky bez lůžka * ubytovaní a all inclusive ZDARMA

1. dítě 2 - 12 let na přistýlce ubytovaní a all inclusive ZDARMA

2. dítě 2 - 12 let na přistýlce 7 290 7 790 7 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytovaní, all inclusive dle popisku, služby delegáta, DPH. * dítě ve věku 0 - 2 r. nemá nárok na lůžko, 
dětská postýlka na vyžádání za poplatek hrazený na místě.

Ceny 8-denních zájezdů

osoba na základním lůžku 16 190 17 190 18 190

12 628 13 408 14 188

dospělá osoba na 1. přistýlce 12 790 13 590 14 490

1. dítě 0 - 9 let na přistýlce* ubytovaní a all inclusive light ZDARMA

2. dítě 0 - 9 let na přistýlce 7 990 8 490 8 990

1. a 2. dítě 9 - 12 let na přistýlce 7 990 8 490 8 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytovaní, all inclusive light dle popisku, služby delegáta, DPH. *dítě ve věku 0-2r. nemá nárok na 
lůžko, dětská postýlka na vyžádaní zdarma. Dítě 2-9 r. je na přistýlce.
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2 osoby -25% sleva a dítě do 12 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 24 244 Kč

MARMORATA VILLAGE
| hotelový komplex        | strana 28 - 29

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8, 11, 12 nebo 15-denní 
letecké pobytové zájezdy na ostrov Sardinie.

LÉTÁME » leteckou společností Travel Service, 
resp. Smartwings, přímými lety z Prahy (PRG) 
na letiště do Olbie (OLB). Letecká doprava 
zahrnuje letištní poplatky, bezpečnostní 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 zájedzu) 
nebo PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) 
včetně pojištění stornopoplatků, asistenčních 
služeb CK (bližší informace o pojištění najdete 
na straně 293).

POVINNÝ PŘÍPLATEK » pobytová taxa se 
platí přímo na místě dle platných předpisů da-
ného regionu ve výši přibližně 1,5 € na osobu 
a noc pobytu. Děti do 10 let, resp. v některých 
lokalitách do 12 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.

Střediska » Marina di Sorso, Santa Teresa Gallura, Golfo Aranci,  Cala Gonone 

SARDINIE – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů odlety v neděli
Kód zájezdu 3501 3503 3505 3507 3509 3511 3513 3515 3517 3519 3521 3523 3525 3527 3529

Datum odletu PRG 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. 16.9.

Datum příletu 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. 23.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

SARDINIE – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů odlet ve středu
Kód zájezdu 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564

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.

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.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

   SARDINIE – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3652 3655 3658 3661 3664 3667 3670 3673 3676

Datum odletu PRG 13.6. 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9.

Datum příletu PRG 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9. 16.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11

  SARDINIE – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3653 3656 3659 3662 3665 3668 3671 3674 3677

Datum odletu PRG 17.6. 27.6. 8.7. 18.7. 29.7. 8.8. 19.8. 29.8. 9.9.

Datum příletu PRG 27.6. 8.7. 18.7. 29.7. 8.8. 19.8. 29.8. 9.9. 19.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10

   SARDINIE – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů 
Kód zájezdu 3651 3654 3657 3660 3663 3666 3669 3672 3675 3678

Datum odletu PRG 10.6. 20.6. 1.7. 11.7. 22.7. 1.8. 12.8. 22.8. 2.9. 12.9.

Datum příletu PRG 20.6. 1.7. 11.7. 22.7. 1.8. 12.8. 22.8. 2.9. 12.9. 23.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

Podmínky 
na straně 4 - 5.

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 27 290 28 690 29 890 30 690 31 090 31 590 34 290 35 490 36 890 38 090 40 490

20 468 21 518 22 418 23 018 23 318 23 693 25 718 26 618 27 668 28 568 30 368

dospělá osoba na 1. přistýlce 22 890 24 090 25 090 25 790 26 090 26 590 27 990 28 990 29 890 30 890 32 590

1. dítě do 12 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

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 20 290 21 290 21 990 22 490 22 890 23 190 23 890 24 590 25 390 26 290 27 490

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za rodinný pokoj + 400 Kč na pokoj a noc pobytu.
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2 osoby -25% sleva a dítě do 12 let na přistýlce pouze 7 990 Kč »  ušetříte až 27 644 Kč

2 osoby -22% sleva a dítě do 12 let na přistýlce pouze 7 990 Kč  » ušetříte až 23 266 Kč

PALMASERA VILLAGE
| hotelový komplex        | strany 26 - 27

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

CLUB DEL GOLFO
| hotelový komplex        | strana 32 - 33

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

COLONNA BEACH
| hotelový komplex        | strana 30 - 31

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

F a k u l t a t i v n í  v ý l e t y
Souostroví La Maddalena
Jedinečný lodní výlet za objevováním krásného souostroví La Maddalena, jejich ostrovů a plavba podél 
pobřeží sousední Korsiky. Poznejte i vy úžasné ostrůvky položené na vlnách smaragdového moře jako 
Santo Stefano, Porto Raphael a Punta Sardegna s charakteristickým majákem. Po plavbě vedle ostrova 
racků zakotvíte v zátoce Cala Corsaro a odpočinete si při obědě. Plavba pokračuje vedle proslulých pláží 
jako Cala Soraya, Cala Connari, Cala dell‘Amore a Cala Granata a nemine vás ani zastávka na koupání. 
Poznejte skutečný „Karibik Evropy“

Ostrov Korsika - Bonifacio
Korsika je čtvrtým největším ostrovem ve Středomoří. Z přístavu Santa Teresa Gallura se trajektem pře-
plavíte přes Bonifáckého průliv, chráněnou mořskou rezervaci, do přístavního francouzského městečka 
Bonifacio, ležícího na jihu ostrova. Historické centrum láká své návštěvníky malebnými uličkami a domy 
tyčícími se vysoko nad útesem. Nejluxusnější jachty světa vás přivítají v přístavu. Výlet na Korsiku patří 
vždy mezi sladký bonbónek dovolené na kouzelném ostrově Sardinie

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 27 490 29 190 30 390 31 090 31 890 32 290 35 190 35 690 37 390 38 890 41 290

20 618 21 893 22 793 23 318 23 918 24 218 26 393 26 768 28 043 29 168 30 968

dospělá osoba na 1. přistýlce 23 390 24 590 25 590 26 290 26 790 27 290 28 990 29 190 30 390 31 590 33 290

1. dítě do 12 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

speciální snížená cena pouze 7 990  Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

 1. a 2. dítě do 12 let na přistýlce 20 490 21 690 22 490 22 890 23 390 23 890 24 590 24 890 25 790 26 990 28 190

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Příplatek » 
za pokoj Superior v části Borgo +400 Kč na os. na zákl. lůžku a os. na přistýlce / noc pobytu. Pozor » *omezený počet pokojů.

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 28 990 29 790 31 490 32 390 33 390 33 890 33 890 36 590 40 390 41 390 43 790

22 613 23 237 24 563 25 265 26 045 26 435 26 435 28 541 31 505 32 285 34 157

dospělá osoba na 1. přistýlce 24 190 24 890 26 090 26 890 27 790 28 090 27 590 29 490 32 390 33 390 35 090

1. dítě do 12 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

speciální snížená cena pouze 7 990  Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 20 990 21 490 22 690 23 490 23 990 24 190 23 490 24 890 27 090 28 090 29 290

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 28 990 29 790 31 490 32 390 33 390 33 890 33 890 36 590 40 390 41 390 43 790

22 613 23 237 24 563 25 265 26 045 26 435 26 435 28 541 31 505 32 285 34 157

dospělá osoba na 1. přistýlce 25 890 26 390 27 790 28 790 29 490 29 990 29 490 31 990 35 090 36 090 37 990

1. dítě do 12 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

speciální snížená cena pouze 7 990  Kč - ubytování a ultra all inclusive  ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 20 990 21 490 22 690 23 490 23 990 24 190 23 490 24 890 27 090 28 090 29 290

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
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FIESTA ATHÉNEE PALACE 
| hotelový komplex        | strany 36 - 37

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME  VÁM » 8,11,12 nebo 15-denní 
letecké pobytové zájezdy na ostrov Sicílie.

LÉTÁME » leteckou společností Travel Service, 
resp. Smartwings přímými lety z Prahy (PRG) 
na letiště do Catanie (CTA). Letecká doprava 
zahrnuje letištní poplatky, bezpečnostní taxy, 
emisní a servisní poplatky včetně transferů 
na místě pobytu. 

DVOJTERMÍN » cena 15-denního letecké-
ho 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 zájedzu) 
nebo PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) 
včetně pojištění stornopoplatků, asistenčních 
služeb CK (bližší informace o pojištění najdete 
na straně 293).

POVINNÝ PŘÍPLATEK » pobytová taxa se 
platí přímo na místě dle platných předpisů da-
ného regionu ve výši přibližně 1,5 € na osobu 
a noc pobytu. Děti do 10 let, resp. v některých 
lokalitách do 12 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.

Střediska » Campofelice di Roccella, Marina di Portorosa, Pollina, Ispica

SICÍLIE – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů, odlety v neděli
Kód zájezdu 3302 3304 3306 3308 3310 3312 3314 3316 3318 3320 3322 3324 3326

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.

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.

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 3301 3303 3305 3307 3309 3311 3313 3315 3317 3319 3321 3323 3325 3327

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.

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.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

  SICÍLIE – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3403 3406 3409 3412 3415 3418 3421 3424

Datum odletu PRG 20.6. 1.7. 11.7. 22.7. 1.8. 12.8. 22.8. 2.9.

Datum příletu PRG 1.7. 11.7. 22.7. 1.8. 12.8. 22.8. 2.9. 12.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10

   SICÍLIE – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3401 3404 3407 3410 3413 3416 3419 3422 3425

Datum odletu PRG 13.6. 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9.

Datum příletu PRG 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9. 16.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11

   SICÍLIE – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3402 3405 3408 3411 3414 3417 3420 3423 3426

Datum odletu PRG 17.6. 27.6. 8.7. 18.7. 29.7. 8.8. 19.8. 29.8. 9.9.

Datum příletu PRG 27.6. 8.7. 18.7. 29.7. 8.8. 19.8. 29.8. 9.9. 19.9.

Počet nocí 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 23 290 24 690 25 890 26 390 26 690 27 090 29 590 31 990 32 910 33 690 35 390

18 167 19 259 20 195 20 585 20 819 21 131 23 081 24 953 25 670 26 279 27 605

dospělá osoba na 1. přistýlce 20 590 21 790 22 790 23 290 23 490 23 690 25 390 27 390 28 090 28 790 29 990

1. dítě do 13 let na přistýlce 17 890 18 890 19 890 20 090 20 390 20 590 21 290 22 990 23 490 23 990 24 990

13 955 14 735 15 515 15 671 15 905 16 061 16 607 17 933 18 323 18 713 19 493

2. dítě do 13 let na přistýlce 17 890 18 890 19 890 20 090 20 390 20 590 21 290 22 990 23 490 23 990 24 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytovaní, polopenze, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. Příplatek » za ultra all 
inclusive +900 Kč na os. na zákl. lůžku a na dosp. os. na přistýlce/noc pobytu, resp. +450 Kč na dítě do 13 let na přístýlce/noc pobytu.

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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BORGO RIO FAVARA
| hotelový komplex        | strany 44 - 45

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PORTOROSA
| hotelový komplex         | strany 40 - 41

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

FIESTA GARDEN BEACH
| hotelový komplex         | strany 38 - 39

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

POLLINA RESORT
| hotelový komplex         | strany 42 - 43

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

2 osoby sleva -25% a dítě na přistýlce do 12 let platí pouze 7 990 Kč » ušetříte až 24 144 Kč

2 osoby sleva -22% a dítě na přistýlce do 12 let platí pouze 7 990 Kč » ušetříte až  21 682 Kč

2 osoby sleva -25% a dítě na přistýlce do 13 let sleva -25% » ušetříte až 28 466 Kč

Ceny 8 a 15-denních leteckých 
zájezdů

Ceny 11 a 12-denních letec-
kých zájezdů

osoba na základním lůžku 25 390 26 890 29 590 30 490 30 990 31 490 34 390 35 390 37 290 37 790 40 190

19 805 20 975 23 081 23 783 24 173 24 563 26 825 27 605 29 087 29 477 31 349

dospělá osoba na přistýlce 21 290 22 490 24 690 25 390 25 890 26 190 27 890 28 590 30 290 30 490 32 190

1. dítě do 12 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

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytovaní a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 18 890 19 890 21 590 22 090 22 490 22 790 23 690 24 190 25 390 25 890 27 090

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytovaní, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-denních leteckých 
zájezdů

Ceny 11 a 12-denních letec-
kých zájezdů

osoba na základním lůžku 25 590 27 090 29 690 30 690 31 190 31 590 34 490 35 490 37 390 37 890 40 290

19 193 20 318 22 268 23 018 23 393 23 693 25 868 26 618 28 043 28 418 30 218

dospělá osoba na 1. přistýlce 22 990 24 190 26 290 27 290 27 790 27 990 30 190 31 190 32 590 33 090 34 990

1. dítě do 12 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

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 19 090 20 090 21 790 22 490 22 690 22 990 23 890 24 690 25 590 26 090 27 290

V ceně je zahrnuto» 7, 10, resp. 11x ubytovaní, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-denních leteckých 
zájezdů

Ceny 11 a 12-denních letec-
kých zájezdů

osoba na základním lůžku 27 290 28 790 31 190 32 090 32 590 33 090 36 990 37 890 39 790 40 290 42 690

20 468 21 593 23 393 24 068 24 443 24 818 27 743 28 418 29 843 30 218 32 018

dospělá osoba na 1. přistýlce 23 690 24 890 26 790 27 490 27 990 28 490 31 190 31 890 33 290 33 790 35 490

1. dítě do 13 let na přistýlce 20 090 20 990 22 690 23 190 23 690 23 890 25 390 25 890 27 090 27 490 28 490

15 098 15 743 17 018 17 393 17 768 17 918 19 043 19 418 20 318 20 618 21 368

2. dítě do 13 let na přistýlce 20 090 20 990 22 690 23 190 23 690 23 890 25 390 25 890 27 090 27 490 28 490

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytovaní, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 
Příplatek »  za ubytování v luxusních bungalovech typu Superior +900 Kč na pokoj a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-denních leteckých 
zájezdů

Ceny 11 a 12-denních letec-
kých zájezdů

osoba na základním lůžku 28 090 29 590 31 990 33 390 33 890 34 390 37 790 39 290 41 190 41 690 44 090

21 911 23 081 24 953 26 045 26 435 26 825 29 477 30 647 32 129 32 519 34 391

dospělá osoba na 1. přistýlce 23 290 24 490 26 390 27 590 27 890 28 390 30 290 31 490 32 990 33 190 34 890

1. dítě do 12 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

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 20 390 21 090 22 790 23 690 23 990 24 190 25 390 26 390 27 590 27 890 29 090

V ceně je zahrnuto» 7, 10, resp. 11x ubytovaní, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
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BORGO DI FIUZZI
| hotelový komplex        | strany 54 - 55

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

SCOGLIO DELLA GALEA 
| hotelový komplex       | strany 50 - 51

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8 nebo 15-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, 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 zájedzu) 
nebo PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) 
včetně pojištění stornopoplatků, asistenčních 
služeb CK (bližší informace o pojištění najdete 
na straně 293).

POVINNÝ PŘÍPLATEK » pobytová taxa se 
platí přímo na místě dle platných předpisů da-
ného regionu ve výši přibližně 1,5 € na osobu 
a noc pobytu. Děti do 10 let, resp. v některých 
lokalitách do 12 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.

Střediska » Praia a Mare, Santa Maria di Ricadi,  Nicotera Marina a Pizzo

KALÁBRIE – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713

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

KALÁBRIE – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763

Datum odletu BRQ 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 BRQ 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

2 osoby - 25 % sleva a dítě až do 13 let na přistýlce pouze za 7 990 Kč  » ušetříte až 17 594 Kč

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 22 390 23 090 23 790 26 190 26 690 27 190

16 793 17 318 17 843 19 643 20 018 20 393

dospělá osoba na 1. přistýlce 18 990 19 690 20 190 22 090 22 590 22 790

1. dítě do 13 let na přistýlce 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 13 let na přistýlce 16 790 17 290 17 790 19 490 19 690 20 190

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 22 890 23 590 24 890 26 790 27 290 27 790

17 855 18 401 19 415 20 897 21 287 21 677

dospělá osoba na 1. přistýlce 19 490 19 990 20 990 22 390 22 890 23 390

1. 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 ultra all inclusive ZDARMA

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 ultra all inclusive ZDARMA

dítě do 7 let bez lůžka v 1/3 pokoji* 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

4. osoba v rodinném pokoji 17 090 17 590 18 590 19 790 19 990 20 490

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  V rodinných pokojích určených 
pro 4 osoby je nutné uhradit minimálně 3x cenu základního lůžka. Pozor » *omezený počet pokojů.

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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PIZZO CALABRO RESORT
| hotelový komplex        | strany 48 - 49

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

NICOTERA BEACH 
| hotelový komplex       | strany 52 - 53

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

2 osoby - 22 % sleva a dítě až do 14 let na přistýlce pouze za 7 990 Kč  » ušetříte až 16 402 Kč

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 23 390 24 090 25 290 27 290 27 790 28 190

18 245 18 791 19 727 21 287 21 677 21 989

dospělá osoba na 1. přistýlce 20 990 21 490 22 690 24 390 24 590 25 090

1. 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 ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 14 let na přistýlce 17 290 17 790 18 790 19 990 20 290 20 490

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  

2 osoby - 22 % sleva a dítě až do 14 let na přistýlce pouze za 7 990 Kč  » ušetříte až 16 226 Kč

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 22 890 23 590 24 890 26 790 27 290 27 790

17 855 18 401 19 415 20 897 21 287 21 677

dospělá osoba na 1. přistýlce 19 490 19 990 20 990 22 390 22 890 23 390

1. 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 ultra all inclusive ZDARMA

dítě do 7 let bez lůžka v 1/3 pokoji 13 990 14 190 14 690 15 590 15 890 16 090

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 ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  V rodinných pokojích ur-
čených pro 4 osoby je nutné uhradit minimálně 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.

F a k u l t a t i v n í  v ý l e t y
Tropea a Pizzo
Ráj na zemi, krásná Tropea, je jednou z nejnavštěvovanějších míst Kalábrie. Toto město se označuje i 
„Perlou Kalábrie“. Nejhezčí je pohled na normanskou katedrálu z 11. stol., Kostel Sv. Marie, vybudovaný 
na skalnatém útesu, pod kterým leží nejkrásnější tyrkysová městská pláž v celé Kalábrii. Pizzo je proslulé 
město zmrzliny „Tartuffe“. Lahodné zmrzlinové pokušení ve tvaru koule, s tekutou čokoládovou náplní 
uvnitř, posypané kakaem vám naservírují v každé „gelaterii“, tedy zmrzlinárně. 

Liparské ostrovy
Souostroví ležící na sever od Sicílie je kulturní a přírodní památkou UNESCO. Ostrov Lipari je největším 
a nejvýznamnějším z celého souostroví. Ostrov má dlouhou historii, která je zachycena ve významném 
archeologickém muzeu. Druhým z Liparských ostrovů je Stromboli. Malý ostrov ležící v Tyrhénském moři 
je stále aktivní sopkou, proto má již od středověku přezdívku „Maják Středomoří“. Třetí největší ostrov 
Liparských ostrovů je ostrov Vulcano, který je nejjižnějším ostrovem souostroví a leží nejblíže k Sicílii.

Taormina
Taormina patří mezi nejmalebnější a nejpřítažlivější města Sicílie. Nabízí ohromující pohled na dýmající 
sopku Etnu, nádherný výhled na azurově zbarvené moře, antické památky, sicilský folklór. Stavitelské-
mu umění Řeků Taormina vděčí za nejkrásnější přírodní divadlo na světě ze 3. století před n. l., které je 
po amfiteátru v Syrakusách druhým největším, a kde se také každoročně koná „Taormina Film Festival“. 
Zvláštní kouzlo mají rovněž taorminské uličky, vyhlídky, náměstíčka a hlavní promenáda Corso Umberto.
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NABÍZÍME VÁM » 8, 10 nebo 15-denní poby-
tové zájezdy individuální dopravou do Chor-
vatska.

PŘÍPLATKY » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) nebo  
 

PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) včetně po-
jištění stornopoplatků a asistenčních služeb CK 
(bližší info o pojištění najdete na str. 293).

BONUS » 2 děti ubytování a stravování zdar-
ma: Pula, Marko Polo, Novi Resort a jiné 
 

(viz ceník) » nápoje v ceně: Kačjak, Ad Turres, 
Slaven, Hedera, Mimosa, Malin

Zájezdy týkající se hotelů Marko Polo a Port9 
Island Resort nejsou skupinovými zájezdmi.

Střediska » Pula, Rabac, Krk, Crikvenice, Selce, 
Novi Vinodolski, Hvar a 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 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

CHORVATSKO – termíny 10-denních zájezdů individuálně

Kód zájezdu
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107

1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307

Začátek pobytu 1.7. 10.7. 19.7. 28.7. 6.8. 15.8. 24.8.

Konec pobytu 10.7. 19.7. 28.7. 6.8. 15.8. 24.8. 2.9.

Počet nocí 9 9 9 9 9 9 9

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 5 890 6 390 6 990 7 890 8 390 9 290 9 690 10 490

4 595 4 985 5 453 6 155 6 545 7 247 7 559 8 183

dospělá osoba na 1. přistýlce 4 990 5 490 5 890 6 390 6 890 7 590 7 990 8 490

dítě do 12 let na 1. přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 12 let na 1. přistýlce 4 990 5 490 5 890 6 390 6 890 7 590 7 990 8 490

dítě do 12 let bez lůžka 2 890 3 190 3 590 3 890 4 090 4 690 4 890 5 190

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 Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 5 690 6 190 6 990 7 890 8 590 9 290 9 690 10 690

4 439 4 829 5 453 6 155 6 701 7 247 7 559 8 339

dospělá osoba na 1. přistýlce 4 690 5 190 5 890 6 390 7 090 7 590 7 990 8 790

dítě do 12 let na 1. přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 12 let na 1. přistýlce 4 690 5 190 5 890 6 390 7 090 7 590 7 990 8 790

dítě do 12 let bez lůžka 2 890 3 190 3 590 3 890 4 390 4 690 4 890 5 390

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 

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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OMORIKA | depandance     | strana 76
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Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů 
 na 9 nocí

osoba na základním lůžku 6 390 6 890 7 590 8 190 9 190 9 690 10 190 11 190

4 985 5 375 5 921 6 389 7 169 7 559 7 949 8 729

dospělá osoba na 1. přistýlce 5 490 5 690 6 390 6 690 7 390 7 990 8 490 9 290

dítě do 12 let na 1. přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 12 let na 1. přistýlce 5 490 5 690 6 390 6 690 7 390 7 990 8 490 9 290

dítě do 12 let bez lůžka 3 190 3 390 3 890 4 090 4 590 4 890 5 190 5 590

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 6 890 7 390 7 890 8 790 9 590

5 375 5 765 6 155 6 857 7 481

dospělá osoba na 1. přistýlce 5 190 5 490 5 690 6 390 6 890

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 » za služby all inclusive light za dítě do 6 let +200 Kč na osobu 
a noc pobytu » za služby 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 7 990 8 790 9 590 10 490 11 490 13 890 14 290 14 790

6 233 6 857 7 481 8 183 8 963 10 835 11 147 11 537

dospělá osoba na 1. přistýlce 5 890 6 390 6 890 7 590 8 390 9 990 10 490 10 690

dítě 0 - 10 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě 0 - 10 let na 2. přistýlce 4 490 4 690 5 190 5 690 6 190 7 290 7 590 7 790

1., resp. 2. dítě 10 - 16 r. na přistýlce 4 490 4 690 5 190 5 690 6 190 7 290 7 590 7 790

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování v pokoji klasik, polopenze, pobytová taxa, nealko nápoj k večeři (voda, džus), služby 
delegáta, DPH. Příplatek » za pokoj standard +200 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj standard s orientací na mořskou stranu  
a s balkonem +510 Kč na pokoj a noc pobytu. 

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 7 990 8 790 9 590 10 490 11 290 13 590 13 990 14 590

6 233 6 857 7 481 8 183 8 807 10 601 10 913 11 381

dospělá osoba na 1. přistýlce 6 690 7 390 7 890 8 590 9 290 11 190 11 390 11 890

dítě do 7 let na 1. přist./bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 12 let na 1. přistýlce 4 090 4 390 4 790 5 290 5 590 6 890 7 090 7 290

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 10 290 10 990 12 190 12 990 14 190 16 290 16 990 17 690

8 027 8 573 9 509 10 133 11 069 12 707 13 253 13 799

 dospělá osoba na 1. přistýlce 8 790 9 590 10 490 11 290 12 190 14 090 14 590 15 290

dítě do 7 let na 1. přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 13 let na 1. přistýlce 5 490 5 890 6 390 6 890 7 390 8 490 8 990 9 290

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.
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NOVI RESORT DE LUXE APARTMÁNY 
| apartmány      | strany 80 - 81
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Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 11 290 11 490 11 990 13 890 14 890 16 790 17 290 18 190

8 807 8 963 9 353 10 835 11 615 13 097 13 487 14 189

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 290 9 590 9790 11 290 12 190 13 590 14 090 14 790

dítě 10 - 18 let na přistýlce 8 090 8 390 8590 10 090 10 790 12 190 12 390 13 090

dítě do 10 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 10 let na 2. přistýlce 5 590 5 790 6 090 6 990 7 490 8 290 8 590 8 990

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze plus, pobytová taxa, nápoj k večeři (2dcl vína, piva nebo nealka), služby 
delegáta, DPH. Příplatek » za pokoj s balkonem a orientací na mořskou stranu v hotelu Hedera +960 Kč na pokoj a noc pobytu » 
za pokoj s balkónem a orientací na mořskou stranu v hotelu Mimosa +990 Kč na pokoj a noc pobytu » za služby all inclusive light 
+600 Kč na osobu a noc pobytu.

3-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 22% a dítě do 10 let na přistýlce ZDARMA » už od 24 334 Kč 

4-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 22%, 1. dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA 
a 2. dítě do 6 let bez lůžka ZDARMA » už od 18 706 Kč 

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 11 990 12 690 14 390 15 390 15 890 18 490 18 990 19 690

9 353 9 899 11 225 12 005 12 395 14 423 14 813 15 359

dospělá osoba na přistýlce 11 790 12 490 14 190 15 090 15 590 17 990 18 490 19 190

dítě 6 - 12 let na přistýlce 6 090 6 290 7 290 7 790 7 990 9 290 9 490 9 790

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 2x cena na základním lůžku a osoby na přistýlkách podle ceníku. V apartmánu typu Premium Family 2 se účtuje 3x cena 
na základním lůžku a osoba na přistýlce podle ceníku. V apartmánu typu Premium Family 3 se účtuje 4x cena na základním lůžku.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 12 490 13 190 14 390 15 390 16 190 18 490 18 990 20 190

9 743 10 289 11 225 12 005 12 629 14 423 14 813 15 749

dospělá osoba na přistýlce 12 190 12 990 14 190 15 190 15 590 17 990 18 490 19 690

dítě 6 - 12 let na přistýlce 6 290 6 490 7 290 7 790 7 990 9 290 9 490 9 990

dítě do 6 l. na příst., 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 3x 
cena na základním lůžku a osoba na přistýlce podle ceníku. 

5-členná rodina - 3 dospělí se slevou až 22% a 1. dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA a 2. dítě
 do 6 let bez lůžka ZDARMA » už od 29 229 Kč

Ceny zájezdů na 7 nocí

osoba na základním lůžku 10 290 10 990 12 490 13 390 14 190

8 027 8 573 9 743 10 445 11 069

dospělá osoba na 1. přistýlce 7 390 8 090 9 090 9 790 10 290

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a služby all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, služby all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za pokoj s orientací na mořskou stranu +170 Kč na pokoj a noc pobytu » za klimatizovaný pokoj s orientací na moř-
skou stranu +300 Kč na pokoj a noc pobytu.
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Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 13 390 14 190 15 190 16 390 17 290 19 690 20 390 20 990

10 445 11 0669 11 849 12 785 13 487 15 359 15 905 16 373

dospělá osoba na 1. přistýlce 10 990 11 490 12 190 13 190 14 190 15 990 16 490 17 290

dítě do 7 l. na přistýlce/bez lůžka ubytování a služby all inclusive light ZDARMA

dítě 7 - 12 let na přistýlce 6 790 6 990 7 490 8 190 8 690 9 790 10 190 10 490

dítě 7 - 12 let na 1. přistýlce* ubytování a služby all inclusive light ZDARMA

 V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, služby all inclusive light, pobytová taxa, klub, služby delegáta, DPH.  *omezený počet 
pokojů. Příplatek » za pokoj s balkonem +110 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj s balkonem a orientací na moře +200 Kč 
na pokoj a noc pobytu  » za pokoj s výhledem na moře +110 Kč na pokoj a noc pobytu. V apartmánu se účtuje 3 x  cena na 
základním lůžku a osoby na přistýlkách podle ceníku.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 12 690 13 390 14 390 15 590 16 390 18 690 19 190 20 190

9 899 10 445 11 225 12 161 12 785 14 579 14 969 15 749

dospělá osoba na 1. přistýlce 11 490 12 190 13 190 14 190 14 890 16 990 17 490 18 190

dítě 10 - 12 let na přistýlce 6 290 6 790 7 290 7 790 8 190 9 290 9 490 9 990

dítě do 10 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

 V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, DPH.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 15 890 16 390 16 990 17 790 18 290 21 590 21 990 22 590

12 395 12 785 13 253 13 877 14 267 16 841 17 153 17 621

dospělá osoba na 1. přistýlce 12 990 13 190 13 890 14 390 14 890 17 490 17 990 18 190

dítě 5 - 12 let na přistýlce 7 990 8 190 8 490 8 990 9 190 10 690 10 990 11 190

dítě do 5 let na přistýlce/bez lůžka ubytování a služby all inclusive light ZDARMA

 V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, služby all inclusive light, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj superior s orientací na moře +410  Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 13 390 14 190 15 190 16 390 17 190 19 390 20 190 21 190

10 445 11 069 11 849 12 785 13 409 15 125 15 749 15 749

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 790 10 290 10 790 11 790 12 190 13 890 14 290 15 090

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě 12 - 18 let na 1. přistýlce 7 090 7 390 7 890 8 590 8 790 10 190 10 490 10 990

dítě do 18 l. na 2. príst. 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), služ-
by delegáta, DPH.  V rodinném pokoji se účtuje 3 x cena na základním lůžku a dítě na 2. přistýlce podle ceníku. Příplatek »  za pokoj 
standard s balkonem + 220 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj superior s balkonem + 480 Kč na pokoj a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 22%, 1. dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA a 2. dítě do 7 let bez 
lůžka ZDARMA už od 20 890 Kč
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| hotel       | strany 80 - 81
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Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 17 790 18 490 19 490 20 490 20 690 24 790 25 290 25 990

13 877 14 423 15 203 15 983 16 139 19 337 19 727 20 273

dospělá osoba na 1. přistýlce 12 990 13 190 13 890 14 690 14 890 17 690 17 990 18 490

dítě do 10 let na přistýlce ubytování a služby all inclusive light ZDARMA

dítě od 10 do 14 let na přistýlce 9 290 9 590 10 090 10 490 10 790 12 890 13 090 13 390

dítě do 14 let na přist. v rod. pokoji 9 290 9 590 10 090 10 490 10 790 12 890 13 090 13 390

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, služby all inclusive light, pobytová taxa, DPH. 
Příplatek » za superior pokoj +200 Kč na pokoj a noc pobytu » za rodinný pokoj +310 Kč na pokoj  a noc pobytu.

3-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 22% a dítě do 10 let na přistýlce ZDARMA » už od 27 754 Kč

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 17 790 18 490 19 290 19 990 20 490 24 490 24 990 25 490

13 877 14 423 15 047 15 593 15 983 19 103 19 493 19 883

dítě do 6 let na přistýlce/bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

dítě 6 - 12 let na přistýlce 8 990 9 190 9 690 9 890 10 190 12 190 12 390 12 690

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s orientací na mořskou stranu +140 Kč na pokoj a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 22%, 1. dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA 
a 2. dítě do 6 let bez lůžka ZDARMA » už od 27 754 Kč

F a k u l t a t i v n í  v ý l e t y
Istria tour
Pojďte s námi poznat zajímavá místa, historické památky a romantická zákoutí severního Chorvatska 
i další oblasti či úžasné scenérie z filmů o legendárním Vinnetouovi. Zaručujeme vám nezapomenu-
telné zážitky plné dobrodružství, zábavy a příjemné atmosféry. Protože vše toto i více vám nabízí 
překrásná Istrie.

Plitvická jezera
Jsou bezpochyby nejznámějším národním parkem v Chorvatsku. Jde o terasovitou soustavu sladko-
vodních jezer propojených nespoutanými kaskádami a vodopády. Oblast parku je v Seznamu světové-
ho dědictví UNESCO a je přímo magnetem pro turisty díky dobrodružným filmovým scénám nezapo-
menutelného Vinnetoua. Pojďte se pokochat jeho nádhernými přírodními scenériemi i vy! 

Národní park Brijuni
Vydejte se poznat přírodní krásy národního parku Brijuni! Výchozím místem pro cestu do něj je město 
Fažana. Lodí připlujete jen o několik minut na ostrov Veli Brijun, kde můžete navštívit safari park, ale i 
spatřit místní flóru a faunu, která je opravdu pestrá. Na tomto kouzelném místě máte jedinečnou šanci 
obdivovat až 680 druhů rostlin a 200 druhů ptáků.



261CHORVATSKOceník 2018tiptravel.cz

ALEM | depandance    | strana 98

TOP FIRST MINUTE

COLENTUM | hotel     | strana 89

TOP FIRST MINUTE

ZELENA PUNTA | apartmány    | strana 88

TOP FIRST MINUTE

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. 293).

BONUS » 2 děti ubytování a stravování 
zdarma v hotelu Donat, Imperial, Olympia, 
Colentum, Medena, Sagitta Holiday Village. 
 
Zájezdy týkající se hotelů Zelena Punta a 
Zora nejsou skupinovými zájezdmi.

Střediska » Petrčane, Zadar, Biograd na Moru, Ugljan, Vodice, 
Murter, Trogir,  Primošten, Omiš a 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 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.

Konec pobytu 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.

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 28.6. 7.7. 16.7. 25.7. 3.8. 12.8. 21.8.

Konec pobytu 7.7. 16.7. 25.7. 3.8. 12.8. 21.8. 30.8.

Počet nocí 9 9 9 9 9 9 9

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 6 190 7 190 7 590 8 790 9 590 10 190 11 690 11 890 12 890

4 829 5 609 5 921 6 857 7 481 7 949 9 119 9 275 10 055

dospělá osoba na 1. přistýlce 5 190 5 890 6 390 7 390 7 890 8 390 9 490 9 690 10 490

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 12 let bez lůžka 3 190 3 590 3 890 4 390 4 790 5 090 5 890 5 990 6 390

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, nápoj k večeři (2 dcl vína, piva nebo nealka),  
služby delegáta, DPH.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 9 790 10 290 11 290 12 190 1 2990 13 690 15 590 16 290 17 290

7  637 8  027 8  807 9  509 10  133 10  679 12 161 12 707 13 487

dospělá osoba na 1. přistýlce 7 390 8 390 9 290 10 090 10 490 11 290 12 690 13 390 14 090

dítě do 7 let na přistýlce/bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

dítě 7 - 12 let na přistýlce 4 590 5 090 5 590 6 090 6 490 6 790 7 790 8 090 8 590

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.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 9 790 10 290 10 790 11 490 12 190 12 490 14 290 15 290 15 790

7 637 8 027 8 417 8 963 9 509 9 743 11 147 11 926 12 317

dospělá osoba na přistýlce 7 090 7 390 7 890 8 390 8 790 9 090 10 490 10 990 11 390

1. dítě do 12 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. a 3. dítě do 12 let na přistýlce 5 790 6 090 6 490 6 790 7 290 7 490 8 590 8 990 9 490

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, DPH.  
Příplatek » za apartmán typu B +180 Kč na apartmán a noc pobytu » v apartmánu typu C sa účtuje 3 x cena na základním lůžku 
a osoby na přistylkách podle ceníku.

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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SAGITTA HOLIDAY VILLAGE 
| bungalovy     | strany 100 - 101

TOP FIRST MINUTE

SAGITTA HOLIDAY VILLAGE
| hotel     | strany 100 - 101
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DONAT | hotel     | strany 90 - 91

TOP FIRST MINUTE

IMPERIAL - REGINA | vilky      | strany 92 - 93

TOP FIRST MINUTE

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů 
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 10 990 11 790 12 690 15 190 16 190 16 790 19 390 20 590 21 590

8 573 9 197 9 899 11 849 12 629 13 097 15 125 16 061 16 841

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 090 9 590 10 290 12 190 13 190 13 690 15 790 16 790 17 490

dítě do 7 l. na přistýlce/bez lůžka ubytování a služby all inclusive ZDARMA

dítě do 12 let na přistýlce 5 590 5 790 6 290 7 490 7 990 8 490 9 790 10 190 10 690

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.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů 
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 10 790 11 490 12 190 14 690 15 890 16 390 18 690 20 390 20 890

8 417 8 963 9 509 11 459 12 395 12 785 14 579 15 905 16 294

dospělá osoba na přistýlce 8 790 9 290 10 090 11 990 12 990 13 190 15 290 16 490 16 990

1. dítě do 12 let na přistýlce* ubytování a služby all inclusive ZDARMA

dítě do 12 let na přistýlce 5 290 5 790 6 090 7 290 7 990 8 190 9 290 10 190 10 490

dítě do 7 let na přistýlce/bez lůžka ubytování a služby all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x 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.

4-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 22%, 1. dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA 
a 2. dítě do 7 let bez lůžka ZDARMA » již od 16 834 Kč 

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 10 790 11 790 12 690 14 390 15 890 16 390 18 490 20 390 20 890

8 417 9 197 9 899 11 225 12 395 12 785 14 423 15 905 16 295

dospělá osoba na přistýlce 8 790 9 590 10 290 11 790 12 990 13 190 15 090 16 490 16 990

dítě 12 - 18 let na přistýlce 7 890 8 590 9 090 10 290 11 490 11 790 13 390 14 590 15 090

dítě 6 - 12 let na přistýlce 5 290 5 790 6 290 7 290 7 990 8 190 9 290 10 190 10 490

dítě do 6 let na přistýlce ubytování a služby all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, služby all inclusive, pobytová 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 22% a 2 děti do 6 let na přistýlce v rodinném pokoji  
ZDARMA » již od 20 754 Kč

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 10 790 11 990 12 990 13 890 15 390 16 190 18 190 19 390 20 590

8 416 9 353 10 132 10 835 12 005 12 629 14 189 15 125 16 061

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 790 9 790 10 490 11 290 12 490 13 190 14 790 15 790 16 790

dítě do 13 let na 1. přistýlce 5 690 6 390 6 890 7 390 8 090 8 390 9 490 10 190 10 690

dítě do 13 let na 1. přistýlce* ubytování a služby all inclusive ZDARMA

dítě do 7 let bez lůžka ubytování a služby all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, služby all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. *omezený počet pokojů
Příplatek » za pokoj s balkonem +110 Kč na pokoj a noc pobytu » za 1/1 pokoj +190 Kč na osobu a noc pobytu.
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KORNATI | hotel      | strana 84

TOP FIRST MINUTE

PINIJA | hotel      | strany 86 - 87

TOP FIRST MINUTE

IMPERIAL - KLARA | vilky       | strany 92 - 93

TOP FIRST MINUTE

ADRIATIC | hotel      | strana 85

TOP FIRST MINUTE

MEDENA | hotel     | strany 96 - 97

TOP FIRST MINUTE

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 11 290 12 490 13 690 15 190 16 790 17 290 21 190 21 390 22 190

8 807 9 743 10 679 11 849 13 097 13 487 16 529 16 685 17 309

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 290 10 290 11 290 12 190 13 690 14 190 17 290 17 390 17 990

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě 12 - 15 let na 1. přistýlce 5 890 6 690 7 090 7 890 8 790 9 090 10 990 11 190 11 390

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 31.01.2018.  Příplatek » za pokoj s balkonem a orientací na mořskou stranu +170 Kč na pokoj a noc pobytu. 

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 10 990 11 790 13 390 14 690 16 390 16 790 18 690 20 590 21 590

8 573 9 197 10 445 11 459 12 785 13 097 14 579 16 061 16 841

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 090 9 590 10 990 11 990 13 190 1 3690 15 290 16 790 17 490

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě 12 - 15 let na 1. přistýlce 5 890 6 190 7 090 7 590 8 590 8 790 9 690 10 690 11 190

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 31.01.2018.  Příplatek » za pokoj s balkonem +170 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 12 190 12 990 13 390 15 190 16 590 17 290 19 390 21 390 22 190

9 509 10 133 10 445 11 849 12 941 13 487 15 125 16 685 17 309

dospělá osoba na 1. přistýlce 10 090 10 490 10 990 12 190 13 390 14 190 15 790 17 290 17 990

1. dítě do 6 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

1. dítě 6 - 12 let na přistýlce 6 390 6 890 7 090 7 890 8 590 9 090 10 190 11 190 11 390

osoba na přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 6 390 6 890 7 190 7 890 8 590 9 190 10 190 11 190 11 390

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. *omezený počet pokojů, platí při 
koupi zájezdu do 28.02.2018. Příplatek » za oběd +420 Kč na osobu a den » za pokoj s balkonem +280 Kč na pokoj a noc pobytu » 
za pokoj s orientací  na mořskou stranu a s balkonem  +340 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 11 290 12 790 13 690 15 190 16 790 17 290 21 190 21 390 22 190

8 807 9 743 10 679 11 849 13 097 13 487 16 529 16 685 17 309

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 290 10 290 11 290 12 190 13 690 14 190 17 290 17 390 17 990

dítě do 13 let na 1. přistýlce 5 890 6 690 7 190 7 890 8 790 9 190 10 990 11 190 11 390

dítě do 13 let na 1. přistýlce* ubytování a služby all inclusive ZDARMA

dítě do 7 let bez lůžka ubytování a služby all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, klub, DPH. *omezený počet pokojů
Příplatek » za pokoj s balkonem +110 Kč na pokoj a noc pobytu » za 1/1 pokoj ve vilce Klara +270 Kč na osobu a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 12 190 13 190 13 690 15 190 16 790 17 290 19 390 21 390 22 190

9 509 10 289 10 679 11 849 13 097 13 487 15 125 16 685 17 309

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 290 10 090 10 490 11 490 12 990 13 190 14 790 16 290 16 790

dítě do 7 l. na přistýlce/bez lůžka ubytování a služby all inclusive ZDARMA

dítě 7 - 12 let na 1. a 2. přistýlce 6 090 6 490 6 790 7 490 8 490 8 690 9 790 10 690 10 990

dítě 7 - 12 let na 1. přistýlce* ubytování a služby all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, služby all inclusive, klub, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. *omezený počet pokojů.  
Příplatek  » za pokoj typu  superior +170 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj typu superior s výhledem na moře +220 Kč.
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TOP FIRST MINUTE

ZORA | hotel        | strana 95
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OLYMPIA | hotel           | strana 94

TOP FIRST MINUTE

KOLOVARE | hotel    | strana 83

TOP FIRST MINUTE

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 14 390 15 390 16 190 17 590 18 790 19 290 22 590 23 790 24 790

11 225 12 005 12 629 13 721 14 6657 15 047 17 621 18 557 19 337

dospělá osoba na 1. přistýlce 11 790 12 490 13 190 14 190 15 090 15 590 18 190 19 190 20 190

1. dítě do 13 let na přistýlce 7 590 8 090 8 390 9 090 9 790 10 090 11 690 12 390 12 890

1. dítě do 13 let na přistýlce* ubytování a služby all inclusive ZDARMA

2. dítě do 13 let na přistýlce 7 590 8 090 8 390 9 090 9 790 10 090 11 690 12 390 12 890

dítě do 7 let bez lůžka ubytování a služby all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, služby all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. *omezený počet pokojů
Příplatek » za pokoj s výhledem 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 22%, 1. dítě do 13 let na přistýlce ZDARMA 
a 2. dítě do 7 let ZDARMA » již od 22 450 Kč 

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 13 890 14 890 15 390 16 790 17 590 18 190 21 590 22 590 23 190

10 835 11 615 12 005 13 097 13 721 14 189 16 841 17 621 18 089

dospělá osoba na 1. přistýlce 12 690 13 690 13 890 15 390 15 890 16 390 19 690 20 390 20 890

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, DPH. 

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 15 590 16 390 18 190 18 990 19 990 20 490 24 290 25 490 26 190

12 162 12 785 14 189 14 813 15 593 15 983 18 947 19 883 20 429

dospělá osoba na 1. přistýlce 12 690 13 190 14 690 15 390 16 090 16 590 19 690 20 590 21 090

dítě 6 - 12 let na 1. přistýlce 7 790 8 190 8 990 9 490 9 890 10 190 12 190 12 690 13 190

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 +110 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj 5* standardu v budově 
Olympia Sky +2 160 Kč na osobu a noc pobytu. 

3-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 22% a dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA » již od 20 890 Kč

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 13 390 14 190 15 190 16 590 17 290 17 790 21 390 21 890 22 790

10 445 11 069 11 849 12 941 13 487 13 877 16 685 17 075 17 777

dospělá osoba na přistýlce 10 990 11 490 12 190 13 390 14 190 14 390 17 290 17 690 18 490

1. dítě do 12 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě 12 - 16 let na přistýlce 8 390 8 790 9 290 10 290 10 790 10 990 13 090 13 590 14 090

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za pokoj s orientací na mořskou stranu +220 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj typu superior +170 Kč na pokoj a 
noc pobytu » za oběd +460 Kč na osobu a den.
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TOP FIRST MINUTE 

Ceny zájezdů na 7 nocí

osoba na základním lůžku 13 190 13 690 15 190 16 790 17 290

10 289 10 679 11 849 13 097 13 487

dospělá osoba na přistýlce 10 090 10 490 11 490 12 990 13 190

dítě do 7 l. na přistýlce/bez lůžka ubytování a služby all inclusive ZDARMA

dítě 7 - 12 let na 1. a 2.  přistýlce 6 490 6 790 7 490 8 490 8 690

dítě 7 - 12 let na 1. přistýlce* ubytování a služby all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, služby all inclusive, klub, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. *omezený počet pokojů.  
Příplatek  » za pokoj typu  superior +170 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj typu superior s výhledem na moře +220 Kč.

NABÍZÍME VÁM » 8 a 15 - denní  
pobytové zájezdy individuální dopravou 
do Chorvatska.

OSTATNÍ » informace o příplatcích viz Ceník 
Chorvatsko str. 261.

Střediska » Trogir a Omiš

CHORVATSKO – termíny 10-DENNÍCH ZÁJEZDÚ
Kód zájezdu 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614

Začátek pobytu 9.6. 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9.

Konec pobytu 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9.

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 8 790 9 790 11 290 12 490 12 990

6 857 7 637 8 807 9 743 10 133

dospělá osoba na 1. přistýlce 7 390 8 090 9 290 10 290 10 490

dítě 7 - 12 let na 1. přistýlce 3 590 4 090 4 590 5 090 5 290

dítě do 7 l. na 1. přistýlce/bez služeb* ubytování 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.

F a k u l t a t i v n í  v ý l e t y
Rafting na řece Cetina
Rafting je organizován z letoviska Omiš. Minibusem se odvezete do vesničky Penšići, kde se s raftem 
začíná. Celá trasa je dlouhá 9 km a trvá 3-4 hodiny. Během ní máte unikátní možnost kochat se jedi-
nečnými přírodními úkazy. Trasa je skutečně nenáročná, takže se jí mohou zúčastnit i děti. Proto se 
přidejte s námi zažít nezapomenutelný adrenalinový zážitek!

Návštěva Dubrovniku
Dubovnik je jednoznačně nejkrásnějším a zároveň nejpůsobivějším městem Chorvatska. Leží v jižní 
Dalmácii a je druhým největším městem země. Řadí se mezi její nejdůležitější turistické, historické a 
kulturní centra. Dubrovnik je zapsán v Seznamu kulturního dědictví UNESCO. Pojďte ho s námi toto 
léto navštívit!

4-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 22%, 1. dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA
a 2. dítě do 7 na přistýlce ZDARMA » již od 20 578 Kč

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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NABÍZÍME VÁM » 8 nebo 15-denní  
pobytové zájezdy individuální dopravou 
a 10-denní pobytové zájezdy autobusovou 
dopravou do Bulharska.

DOPRAVA » autobusovou kyvadlovou 
dopravu zajišťujeme ve spolupráci s renomo-
vanými dopravními společnostmi dálkovými 
klimatizovanými autobusy s odjezdem z Pra-
hy a Brna přes Bratislavu. Trasa tedy vede 
přes Česko, Slovensko, Maďarsko a Srbsko. 

Informace o nástupních místech, podmín-
kách 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, asistenč-
ních služeb CK (bližší info o pojištění najdete 
na str. 293).

PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU » přímo 
do Bulharska - středisek Elenite, Svatý Vlas, 
Slunečné pobřeží, Pomorie, Primorsko dálko-
vým klimatizovaným autobusem + 4 490 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 Servi-
ce, resp. Smartwings přímými lety z Prahy 
(PRG), Brna (BRQ) a Ostravy (OSR) na letiště 
Burgas (BOJ). 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, asistenč-
ních služeb CK (bližší info o pojištění najdete 
na str. 293).

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 následu-
jících 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.

Střediska » Primorsko, Pomorie, Slunečné pobřeží,  Svatý Vlas a Elenite

BULHARSKO – termíny 10-denních zájezdů individuálně a autobusem
Kód zájezdu 3102 3105 3108 3111 3114 3117 3120 3123 3126 3129 3132 3135

Datum odjezdu z ČR 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 příjezdu z ČR 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3101 3104 3107 3110 3113 3116 3119 3122 3125 3128 3131 3134

Datum odletu PRG, BRQ, OSR 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9.

Datum příletu PRG, BRQ, OSR 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9.

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

Datum odletu 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.

Datum příletu PRG 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3251 3254 3257 3260 3263 3266 3269 3272

Datum odletu PRG 18.6. 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8.

Datum příletu PRG 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11

BULHARSKO – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3252 3255 3258 3261 3264 3267 3270

Datum odletu PRG 21.6. 2.7. 12.7. 23.7. 2.8. 13.8. 23.8.

Datum příletu PRG 2.7. 12.7. 23.7. 2.8. 13.8. 23.8. 3.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11

BULHARSKO – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3253 3256 3259 3262 3265 3268 3271

Datum odletu PRG 25.6. 5.7. 16.7. 26.7. 6.8. 16.8. 27.8.

Datum příletu PRG 5.7. 16.7. 26.7. 6.8. 16.8. 27.8. 6.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10

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

Podmínky 
na straně 4 - 5.

Podmínky 
na straně 4 - 5.

Autobusová  
doprava od 3 503 Kč

Letecká doprava 
od 6 743 Kč
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VENERA | hotel        | strana 127

TOP FIRST MINUTE 

KORONA | hotel        | strana 128

TOP FIRST MINUTE 

M-1 | hotel        | strana 134

TOP FIRST MINUTE 

SVETI DIMITAR | hotel        | strana 133

TOP FIRST MINUTE 

PLOVDIV | hotel        | strana 135

TOP FIRST MINUTE 

EFIR | apartmány        | strana 125

TOP FIRST MINUTE 

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 4 090 4 290 4 790 5 190 6 590 6 790 7 290 7 690

3 191 3 347 3 737 4 049 5 141 5 297 5 687 5 999

dospělá osoba na 1. přistýlce 3 390 3 690 4 090 4 290 5 490 5 690 6 190 6 390

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 4 090 4 290 4 790 5 190 6 590 6 790 7 290 7 690

3 191 3 347 3 737 4 049 5 141 5 297 5 687 5 999

dospělá osoba na 1. přistýlce 3 390 3 690 4 090 4 290 5 490 5 690 6 190 6 390

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 4 090 4 290 4 790 5 190 6 890 7 190 7 490 7 690

3 191 3 347 3 737 4 049 5 375 5 609 5 843 5 999

dospělá osoba na 1. přistýlce 3 390 3 690 4 090 4 290 5 790 6 090 6 190 6 390

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

4. osoba do 12 let v rod. 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 pobytu, 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 4 090 4 490 4 990 5 390 7 090 7 190 7 690 8 390

3 191 3 503 3 893 4 205 5 531 5 609 5 999 6 545

dospělá osoba na 1. přistýlce 3 390 3 890 4 090 4 490 5 990 6 090 6 390 7 090

1. a 2. dítě do 12 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

4. a 5. osoba do 12 r. v rod. pokoji 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. 
Upozornění » v rodinných pokojích je nutné uhradit 3x cenu základního lůžka a příplatek + 400 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 4 790 4 990 5 390 5 890 7 890 8 090 8 390 8 990

3 737 3 893 4 205 4 595 6 155 6 311 6 545 7 013

dospělá osoba na 1. přistýlce 4 090 4 290 4 490 4 990 6 590 6 790 7 090 7 490

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 4 990 5 190 5 590 6 090 8 190 8 290 8 590 9 290

3 893 4 049 4 361 4 751 6 389 6 467 6 701 7 247

4. dospělá osoba na základním lůžku 4 090 4 290 4 790 4 990 6 890 6 990 7 090 7 690

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.
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PARK HOTEL CONTINENTAL 
| hotel   /      | strana 121

TOP FIRST MINUTE 

SEA BREEZE | hotel        | strana 124

TOP FIRST MINUTE 

CHAIKA BEACH RESORT 
| hotelový komplex         | strana 116-117

TOP FIRST MINUTE 

SREDEC | hotel        | strana 123

TOP FIRST MINUTE 

SUNNY DAY | hotel        | strana 125

TOP FIRST MINUTE 

KOTVA | hotel         | strana 112-113

TOP FIRST MINUTE 

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 6 090 6 290 6 990 7 590 9 890 10 090 10 590 11 190

4 751 4 907 5 453 5 921 7 715 7 871 8 261 8 729

dospělá osoba na 1. přistýlce* 4 990 5 190 5 890 6 290 8 190 8 290 8 790 9 290

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a all inclusive light ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive light, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » ubytování v zrekonstruované 3* části + 440 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 5 390 6 290 6 990 7 590 8 790 10 090 10 590 10 990

4 205 4 907 5 453 5 921 6 857 7 871 8 261 8 573

dospělá osoba na 1. přistýlce 4 490 5 190 5 890 6 290 7 290 8 290 8 790 8 990

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 5 390 5 590 6 090 6 490 8 390 8 490 8 990 9 690

4 205 4 361 4 751 5 063 6 545 6 623 7 013 7 559

dospělá osoba na 1. přistýlce 4 490 4 790 4 990 5 390 7 190 7 290 7 490 7 890

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 5 190 5 390 5 890 6 290 8 190 8 290 8 790 9 490

4 049 4 205 4 595 4 907 6 389 6 467 6 857 7 403

dospělá osoba na 1. přistýlce 4 290 4 490 4 990 5 190 6 890 6 990 7 290 7 890

1. dítě do 12 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 2 990 2 990 3 190 3 390 4 690 4 690 4 890 5 290

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 6 990 7 390 7 790 8 290 10 790 11 190 11 690 12 290

5 453 5 765 6 077 6 467 8 417 8 729 9 119 9 587

dospělá osoba na 1. přistýlce 5 890 6 090 6 490 6 690 8 790 9 190 9 690 10 190

1. dítě do 12 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě do 5 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě 5 - 12 let na přistýlce 4 490 4 790 4 990 5 190 6 890 7 190 7 490 7 890

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.
Příplatky » za polopenzi : dítě do 12 let + 80 Kč  na osobu a noc pobytu » dospělá osoba + 160 Kč na osobu a noc pobytu » za all 
inclusive : dítě do 12 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 7 390 7 990 8 690 9 090 11 190 11 390 12 590 13 390

5 765 6 233 6 779 7 091 8 729 8 885 9 821 10 445

dospělá osoba na 1. přistýlce 6 090 6 690 7 190 7 590 9 290 9 390 10 390 10 990

1 dítě do 7 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě 7 - 12 let na 1. přistýlce 2 790 2 990 3 190 3 390 4 190 4 290 4 390 4 890

2. dítě do 12 let na přistýlce 4 090 4 290 4 790 4 990 6 190 6 290 6 890 7 290

4. osoba do 12 let v rodinném pokoji ubytování a stravování ZDARMA

5. osoba do 12 let v rodinném pokoji 2 790 2 990 3 190 3 390 4 190 4 290 4 390 4 890

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za služby all inclusive : dítě do 12 let + 270 Kč na osobu a noc pobytu » dospělá osoba + 540 Kč na osobu a noc pobytu.
Upozornění » v rodinných pokojích je nutné uhradit 3 x cenu základního lůžka.
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AZURRO | hotel        | strana 122

TOP FIRST MINUTE 

BELICA | hotel        | strana 129

TOP FIRST MINUTE 

TISHINA | hotel        | strana 130-131

TOP FIRST MINUTE 

QUEEN NELLY | hotel        | strana 132

TOP FIRST MINUTE 

VICTORIA PALACE 
| hotel         | strana 114-115

TOP FIRST MINUTE 

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 7 990 8 290 8 690 9 090 12 290 12 490 12 990 13 890

6 233 6 467 6 779 7 091 9 587 9 743 10 133 10 835

dospělá osoba na 1. přistýlce 6 690 6 890 7 190 7 590 10 090 10 290 10 590 11 490

dítě do 7 let na 1. přistýlce ubytování a all inclusive ZDARMA

dítě 7 - 13 let na 1. přistýlce 1 490 1 490 1 590 1 690 2 190 2 190 2 390 2 490

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 7 590 8 290 8 890 9 590 11 490 12 690 13 690 14 690

5 921 6 467 6 935 7 481 8 963 9 899 10 679 11 459

dospělá osoba na 1. přistýlce 6 290 6 690 7 390 7 790 9 490 10 490 11 190 12 190

dítě do 12 let na 1. přistýlce 2 790 2 990 3 190 3 190 3 990 4 390 4 690 5 090

2. dítě do 12 let na přistýlce 2 990 3 190 3 390 3 490 4 190 4 590 4 890 5 390

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 7 990 8 290 8 690 9 090 12 290 12 490 12 990 13 890

5 993 6 218 6 518 6 818 9 218 9 368 9 743 10 418

dospělá osoba na 1. přistýlce 6 690 6 890 7 190 7 590 10 090 10 290 10 590 11 490

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 4 290 4 490 4 790 4 990 6 590 6 790 7 090 7 490

4. osoba do 12 let v rodinném pokoji ubytování a all inclusive 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. 

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 7 790 8 890 9 590 9 990 12 090 13 790 14 290 15 190

6 077 6 935 7 481 7 793 9 431 10 757 11 147 11 849

dospělá osoba na 1. přistýlce 6 490 7 390 7 790 8 290 9 890 11 390 11 690 12 290

dítě do 12 let na 1. přistýlce 1 890 1 990 2 190 2 190 2 890 2 990 3 090 3 290

2. dítě do 12 let na přistýlce 4 290 4 790 5 190 5 390 6 590 7 390 7 690 8 190

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 8 890 9 090 9 590 9 990 12 990 13 290 13 890 14 690

6 935 7 091 7 481 7 793 10 133 10 367 10 835 11 459

dospělá osoba na 1. přistýlce 7 390 7 590 7 790 8 290 10 590 10 890 11 490 12 090

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě do 5 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě 5 - 12 let na přistýlce 5 590 5 890 6 090 6 290 8 190 8 490 8 790 9 290

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.  
Příplatky » za all inclusive: dítě do 12 let + 250 Kč na osobu a noc pobytu » dospělá osoba + 500 Kč na osobu a noc pobytu » za 
pokoj s výhledem na moře + 270 Kč na pokoj a noc pobytu.

2 osoby - 22% sleva a 2 děti do 12 a 5 let na přistýlkách ZDARMA » ušetříte až  6 463 Kč 
a autobusová doprava jen za 3 503 Kč/osoba nebo letecká doprava jen za 7 013 Kč/osoba
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DUNAV | hotel        | strana 118-119

TOP FIRST MINUTE 

PERLA | hotel        | strana 120

TOP FIRST MINUTE 

CAESAR PALACE | hotel         | strana 126

TOP FIRST MINUTE 

ROYAL CLUB VICTORIA 
| hotelový komplex         | strana 110-111

TOP FIRST MINUTE 

SUNSET BEACH 
| hotelový komplex          | strana 108-109

TOP FIRST MINUTE 

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 9 590 9 790 10 190 10 690 13 890 14 190 14 690 15 590

7 481 7 637 7 949 8 339 10 835 11 069 11 459 12 161

dospělá osoba na 1. přistýlce 7 790 7 990 8 490 8 690 11 490 11 590 12 090 12 790

dítě do 12 let na 1. přistýlce 1 690 1 690 1 890 1 890 2 490 2 590 2 690 2 690

3. a 4. os. do 12 let na přistýlce v apart. 1 690 1 690 1 890 1 890 2 490 2 590 2 690 2 690

3. a 4. dosp. os. na přistýlce v apart. 7 790 7 990 8 490 8 690 11 490 11 590 12 090 12 790

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. 

Ceny zájezdů na 7 a 14 nocí Ceny zájezdů na 10 a 11 nocí

osoba na základním lůžku 9 990 10 490 10 890 11 290 14 690 15 090 15 590 16 690

7 793 8 183 8 495 8 807 11 459 11 771 12 161 13 019

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 290 8 490 8 890 9 390 12 090 12 290 12 790 13 690

1. dítě do 12 let na přistýlce ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 5 390 5 590 5 890 6 090 7 890 8 090 8 390 8 790

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 9 590 10 690 11 790 12 190 15 190 16 190 16 690 17 590

7 481 8 339 9 197 9 509 11 849 12 629 13 019 13 721

dospělá osoba na 1. přistýlce 7 790 8 690 9 590 9 990 12 290 13 090 13 690 14 290

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a all inclusive ZDARMA

4. osoba do 12 let ve studiu ubytování a all inclusive ZDARMA

5. osoba do 12 let ve studiu 2 790 2 990 3 190 3 390 4 190 4 590 4 690 4 890

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.
Upozornění » při ubytování ve studiu je nutné uhradit 3 x cenu základního lůžka a příplatek + 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 9 790 11 290 13 090 13 490 16 090 17 690 18 290 19 590

7 343 8 468 9 818 10 118 12 068 13 268 13 718 14 693

dospělá osoba na 1. přistýlce 7 990 9 390 10 690 11 090 13 190 14 390 14 990 15 790

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a ultra all  inclusive ZDARMA

2. dítě do 5 let na přistýlce ubytování a ultra all  inclusive ZDARMA

2. dítě 5 - 12 let na přistýlce 6 290 7 190 8 290 8 490 10 090 11 190 11 490 12 090

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 11 990 13 790 15 090 15 690 19 990 20 090 21 090 22 590

9 353 10 757 11 771 12 239 15 593 15 671 16 451 17 621

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 790 11 090 12 190 12 890 16 290 16 390 17 190 18 490

1 dítě do 7 let na přistýlce ubytování a all inclusive ZDARMA

dítě 7 - 13 let na 1. přistýlce 6 290 7 190 7 790 8 290 10 590 10 690 10 990 11 890

2. dítě do 13 let na přistýlce 6 290 7 190 7 790 8 290 10 590 10 690 10 990 11 890

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování ve 4* apartmánech Sunset Family, all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za ubytování se službami ultra all inclusive v luxusních 5* apartmánech + 1600 Kč na pokoj a noc pobytu v hotelích 
Alpha, Beta, Sigma, Delta.
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ACAPULCO BEACH 
| hotelový komplex        | strany 206 - 207

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

SALAMIS BAY CONTI 
| hotelový komplex       | strany 208 - 209

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 27 490 28 090 29 190 29 690 30 990

20 618 21 068 21 893 22 268 23 243

dospělá osoba na 1. přistýlce 23 790 24 390 25 290 25 690 26 790

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 20 290 20 690 21 290 21 790 22 690

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 
POZOR » *platí pro omezený počet pokojů

2 osoby -25% sleva a 2 děti do 13 a 7 let na přistýlkách jen za 7 990 Kč » ušetříte až 25 494 Kč
2 osoby -25% sleva a dítě do 13 let na přistýlce jen za 7 990 Kč » ušetříte až  20 494 Kč 

Podmínky 
na straně 4 - 5.

KYPR – termíny 8-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 7850 7851 7853 7855 7857 7859 7861 7863 7865 7867 7869 7871 7873 7875 7877

Datum odletu PRG 9.6. 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9.

Datum příletu  PRG 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. 22.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

KYPR – termíny 8-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 7651 7653 7655 7657 7659 7661 7663 7665 7667 7669 7671 7673 7675 7677 7679

Datum odletu PRG 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. 17.9.

Datum příletu  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. 17.9. 24.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

NABÍZÍME VÁM » 8-denní letecké pobytové 
zájezdy na Severní Kypr (turecká část).

LÉTÁME » leteckou společností Tailwind 
Airlines letmi z Prahy (PRG) na letiště Ercan 
(ECN) s mezipřistáním v turecké Antalyi (AYT) 
a leteckými společnostmi Travel Service a 
Smartwings, přímými lety z Prahy (PRG) na 
letiště Larnaka (LCA). Letecká doprava zahrnuje 
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 mini-
mální platností 6 měsíců. Pro vstup do země 
nejsou potřeba víza.

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. 293).

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pevnou 
cenu 990 Kč.

Střediska » Kyrenia a Famagusta

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 26 590 27 290 28 390 28 790 30 090

19 943 20 468 21 293 21 593 22 568

dospělá osoba na 1. přistýlce 23 090 23 490 24 390 24 890 25 990

1. dítě do 12 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 12 let na přistýlce 19 590 19 990 20 690 21 090 21 790

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.
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THE BLUE IVY |  hotel       | strana 203      

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

IRIS BEACH | hotel      | strana  202

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TSOKKOS GARDENS | hotel        | strana 200

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8 - denní letecké pobyto-
vé zájezdy na ostrov Kypr.

LÉTÁME » leteckou společností Travel Servi-
ce a Smartwings, přímými lety z Prahy (PRG) 
na letiště Larnaka (LCA).

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. 293)

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pev-
nou cenu 990 Kč.

Střediska » Protaras, Ayia Napa a Larnaka

Podmínky 
na straně 4 - 5.

KYPR – termíny 8 -denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 7601 7603 7605 7607 7609 7611 7613 7615 7617 7619 7621 7623 7625 7627 7629

Datum odletu PRG 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. 17.9.

Datum příletu 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. 17.9. 24.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 -denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 23 490 24 490 25 390 26 690 27 090 28 790

18 323 19 103 19 805 20 819 21 131 22 457

dospělá osoba na 1. přistýlce 21 090 22 090 22 790 23 690 24 190 25 690

1. dítě do 13 let na přistýlce 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 18 890 19 590 20 090 21 090 21 290 22 490

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

                     Ceny 8 -denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 28 390 29 290 30 490 31 990 33 190 34 390

22 145 22 847 23 783 24 953 25 889 26 825

dospělá osoba na 1. přistýlce 24 690 25 390 26 390 27 590 28 790 29 790

1. dítě do 13 let na přistýlce 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

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

3. dítě do 13 let bez lůžka v rod. pokoji 21 090 21 790 22 490 23 490 24 490 25 190

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za rodinný pokoj +540 Kč na pokoj a noc pobytu, za pokoj s výhledem na moře +270 Kč na pokoj a noc pobytu.

 
2 osoby - 22% sleva a dítě do 12 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 19 602 Kč

Ceny 8 -denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 27 890 28 390 29 790 31 690 31 990 33 190

21 755 22 145 23 237 24 719 24 953 25 889

dospělá osoba na přistýlce 24 990 25 390 26 690 28 390 28 590 29 590

1. dítě do 6 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

1. dítě do 12 let na přistýlce 16 990 17 190 17 890 18 890 18 990 19390

2. dítě do 12 let na přistýlce 21 090 21 290 22 290 23 490 23 690 24 490

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za rodinný pokoj +810 Kč na pokoj a noc pobytu, za pokoj s výhledem na bazén +170 Kč na pokoj a noc pobytu.
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PRINCESS BEACH |  hotel       | strana 204      

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

NELIA BEACH | hotel       | strana 205

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TSOKKOS MARLITA BEACH | hotel        | strana 201

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

                     Ceny 8 -denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 28 590 29 790 31 290 32 490 33 390 35 090

22 301 23 237 24 407 25 343 26 045 27 371

dospělá osoba na 1. přistýlce 24 990 26 190 27 390 28 390 29 090 30 490

1. dítě do 13 let na přistýlce 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 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

3. dítě do 13 let bez lůžka v rod. pokoji 21 590 22 490 23 490 24 190 24 990 25 890

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za rodinný pokoj +540 Kč na pokoj a noc pobytu, za pokoj s výhledem na moře +270 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny 8 -denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 29 990 30 490 31 990 33 690 34 190 36 090

23 393 23 783 24 953 26 279 26 669 28 151

dospělá osoba na 1. přistýlce 25 890 26 390 27 590 29 090 29 290 30 990

1. dítě do 14 let na přistýlce 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 18 890 19 090 20 090 20 790 21 090 22 090

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +410 Kč na pokoj a noc pobytu, za rodinný pokoj +680 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny 8 -denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 31 990 32 490 33 890 35 590 36 790 38 490

24 953 25 343 26 435 27 761 28 697 30 023

dospělá osoba na přistýlce 26 690 26 890 28 090 29 290 30 290 31 690

1. dítě do 6 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

1. dítě do 12 let na přistýlce 17 690 17 890 18 690 19 390 19 890 20 590

2. dítě do 12 let na přistýlce 22 990 23 290 24 190 25 390 26 190 27 390

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování ve studiu, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za apartmán +540  Kč na pokoj a noc pobytu.

F a k u l t a t i v n í  v ý l e t y
Troodos
Jedním z nejatraktivnějších je výlet do vnitrozemí ostrova, do pohoří Troodos. Do hor se vydáte přes 
vinařskou oblast „Krasochoria“. Hlavním bodem výletu je návštěva nejbohatšího kláštera na Kypru - Kyk-
kos, kde je uložena vzácná ikona Panny Marie, o které se říká, že je zázračná, protože plní lidem prosby 
a přání. Podle pověsti je jednou ze tří ikon připisovaných evangelistovi Lukášovi. Cestou ke klášteru 
budete obdivovat úchvatné horské scenérie, uvidíte i nejvyšší horu ostrova.

Larnaka - Chirokitia - Lefkara
Výlet do třetího největšího města ostrova, kde navštívíte křesťanské, ale i muslimské památky, palmovou 
promenádu   nebo oblíbenou atrakci - slané jezero Aliki, které je zimním útočištěm plameňáků. Jen ně-
kolik kilometrů od Larnaky se nachází neolitická osada Choirokoitia, která je od roku 1998 na seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO. Po návštěvě této historické památky budete pokračovat do ves-
nice Pano Lefkara, která je známá svými dobře zachovanými objekty lidové architektury, ale především 
výšivkami „Lefkaritika“ a ručně vyrobenými stříbrnými šperky.
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KLEOPATRA GÜNGÖR SUIT | hotel      | strana 236  

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

NABÍZÍME VÁM » 8, 11, 12 nebo 15-denní 
letecké pobytové zájezdy do Turecka.

LÉTÁME » leteckou společností Travel Service,  
Smartwings, přímými lety z Prahy (PRG) , Brna 
(BRQ), Ostravy (OSR) 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. 293).

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pevnou 
cenu 990 Kč.

Střediska  » Kemer, Lara, Belek, Side a Alanya

TURECKO – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 8151 8153 8155 8157 8159 8161 8163 8165 8167 8169 8171 8173 8175 8177 8179 8181 8183

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

TURECKO – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 8152 8154 8156 8158 8160 8162 8164 8166 8168 8170 8172 8174 8176 8178 8180 8182

Datum odletu PRG, BRQ, OSR 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. 21.9.

Datum příletu PRG, BRQ, OSR 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. 28.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

TURECKO – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 8201 8203 8205 8207 8209 8211 8213 8215 8217 8219 8221

Datum odletu PRG, BRQ, OSR 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, BRQ, OSR 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

TURECKO – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 8251 8253 8255 8257 8259 8261 8263 8265 8267 8269 8271

Datum odletu PRG, BRQ, OSR 8.6. 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9. 21.9.

Datum příletu PRG, BRQ, OSR 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9. 21.9. 2.10.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

TURECKO – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 8252 8254 8256 8258 8260 8262 8264 8266 8268 8270

Datum odletu PRG, BRQ, OSR 12.6. 22.6. 3.7. 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8. 4.9. 14.9.

Datum příletu PRG, BRQ, OSR 22.6. 3.7. 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8. 4.9. 14.9. 25.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

                  Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 14 690 15 190 15 790 16 290 16 890 17 290 17 590 18 190 18 390 18 890 19 990 20 890

11 018 11 393 11 843 12 218 12 668 12 968 13 193 13 643 13 793 14 168 14 993 15 668

dospělá osoba na 1. přistýlce 13 390 13 790 14 490 14 890 15 390 15 790 15 590 16 290 16 490 16 690 17 790 18 190

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 13 190 13 590 14 090 14 490 14 690 14 490 14 890 15 190 15 390 16 290 16 690

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * omezený počet pokojů

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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GRAND ATILLA | hotel      | strana 239    

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

ARMAS GREEN FUGLA BEACH  
| hotelový komplex           | strana 234

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

MELISSA KLEOPATRA BEACH 
| hotel          | strana 237

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

SUN BEACH PARK | hotel       | strana 227

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

                  Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 15 390 15 590 15 990 16 490 17 090 17 590 17 990 18 690 19 290 19 490 20 390 21 290

11 543 11 693 11 993 12 368 12 818 13 193 13 493 14 018 14 468 14 618 15 293 15 968

dospělá osoba na 1. přistýlce 14 090 14 290 14 690 14 890 15 590 15 990 15 990 16 690 17 090 17 290 17 990 18 690

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 13 190 13 390 13 790 14 090 14 690 14 890 14 690 15 390 15 790 15 990 16 490 17 090

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 17 590 17 990 18 390 19 290 19 990 20 590 21 490 22 590 22 790 23 290 24 090 25 490

13 193 13 493 13 793 14 468 14 993 15 443 16 118 16 943 17 093 17 468 18 068 19 118

dospělá osoba na 1. přistýlce 15 590 15 990 16 490 17 090 17 590 18 190 18 690 19 490 19 690 19 990 20 590 21 690

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 14 490 14 690 15 190 15 790 16 290 16 690 16 690 17 290 17 590 17 790 18 390 19 090

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 15 990 16 490 17 090 17 590 18 190 18 890 18 390 19 290 19 990 20 190 21 290 22 390

11 993 12 368 12 818 13 193 13 643 14 168 13 793 14 468 14 993 15 143 15 968 16 793

dospělá osoba na 1. přistýlce 14 490 14 890 15 590 15 790 16 490 17 090 16 290 17 090 17 590 17 790 18 690 19 490

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 17 590 17 990 18 390 19 290 19 990 20 590 21 490 22 590 22 790 23 290 24 090 25 490

13 193 13 493 13 793 14 468 14 993 15 443 16 118 16 943 17 093 17 468 18 068 19 118

dospělá os. na 1. přistýlce v pokoji 1/3 15 590 15 990 16 490 17 090 17 590 18 190 18 690 19 490 19 690 19 990 20 590 21 690

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 all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
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KATYA| hotel       | strana 238

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

NERTON | hotel        | strana 226

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

SERRA PARK 
| hotel          | strana 228

TOP FIRST MINUTE

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 18 390 18 890 19 290 20 190 20 890 21 490 23 090 23 890 24 090 24 590 25 490 26 790

13 793 14 168 14 468 15 143 15 668 16 118 17 318 17 918 18 068 18 443 19 118 20 093

dospělá osoba na 1. přistýlce  v pokoji 1/3 16 290 16 690 16 890 17 790 18 190 18 890 19 790 20 390 20 590 20 890 21 690 22 590

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 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

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 19 490 19 990 20 890 21 690 22 790 23 690 24 390 25 490 26 590 26 790 28 090 29 390

14 618 14 993 15 668 16 268 17 093 17 768 18 293 19 118 19 943 20 093 21 068 22 043

dospělá os. na 1. přistýlce v pokoji 1/3 17 090 17 290 18 190 18 890 19 790 20 390 20 590 21 490 22 390 22 690 23 490 24 390

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 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 7-15 let na přistýlce 15 390 15 790 16 490 16 890 17 790 18 390 17 990 18 890 19 490 19 790 20 590 21 090

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +160 Kč na pokoj a noc pobytu.

                                      Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 17 990 18 390 18 890 19 790 20 390 21 090 22 190 23 290 23 490 23 890 24 790 26 090

13 493 13 793 14 168 14 483 15 293 15 818 16 643 17 468 17 618 17 918 18 593 19 568

dospělá osoba na 1. přistýlce 15 990 16 490 16 890 17 590 17 990 18 690 19 090 19 990 20 190 20 590 21 290 22 190

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 all inclusive ZDARMA

dítě do 11 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 all inclusive ZDARMA

4. osoba do 13 r. a 5. os. do 7 l. v RP 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

4. dosp. osoba a 5. osoba 7-13 l. v RP 16 290 16 290 16 290 16 290 18 290 18 290 16 290 16 290 16 290 16 290 18 290 18 290

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. V rodinných pokojích urče-
ných pro 4 osoby je nutné uhradit 3x cenu základního lůžka. 

2 osoby - 25% sleva a 2 děti jen po 7 990 Kč » ušetříte až 23 044 Kč
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JUSTINIANO PARK CONTI 
| hotelový komplex        | strana 229

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

SEALIFE BUKET RESORT
| hotelový komplex       | strana 230-231

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

ASKA JUST IN BEACH 
| hotel        | strana 235

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

SENTIDO NUMA BAY  
| hotelový komplex        | strana 232-233

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 19 990 20 390 21 290 22 190 23 290 24 090 24 990 26 790 27 190 27 690 28 790 30 290

14 993 15 293 15 968 16 643 17 468 18 068 18 743 20 093 20 393 20 768 21 593 22 718

dospělá os. na 1. přistýlce v pokoji 1/3 17 290 17 790 18 390 19 090 19 990 20 590 21 090 22 390 22 790 23 090 23 890 24 990

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 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 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 3x cenu základního lůžka. 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 19 990 20 390 21 290 22 190 23 290 24 090 24 990 26 790 27 190 27 690 28 790 30 290

14 993 15 293 15 968 16 643 17 468 18 068 18 743 20 093 20 393 20 768 21 593 22 718

dospělá os. na 1. přistýlce v pokoji 1/3 17 290 17 790 18 390 19 090 20 190 20 890 21 090 22 390 22 790 23 290 23 890 24 990

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 16 290 16 290 16 290 16 290 18 290 18 290 16 290 16 290 16 290 16 290 18 290 18 290

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 3x cenu základního lůžka.  
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +160 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 20 390 21 090 21 990 22 790 23 490 24 590 25 890 27 190 27 390 28 090 29 390 31 190

15 293 15 818 16 493 17 093 17 618 18 443 19 418 20 393 20 543 21 068 22 043 23 393

dospělá osoba na 1. přistýlce 17 790 18 190 18 890 19 490 20 190 21 090 21 690 22 590 22 790 23 490 24 390 25 690

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

dítě do 4 let na 2. 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.  
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 21 990 22 790 23 290 23 890 24 590 25 890 28 090 28 990 29 390 30 690 31 590 33 390

16 493 17 093 17 468 17 918 18 443 19 418 21 068 21 743 22 043 23 018 23 693 25 043

dospělá os. na 1. přistýlce v pokoji 1/3 18 890 19 790 19 990 20 590 21 090 22 190 23 490 24 090 24 590 25 490 26 290 27 390

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

2. dítě do 13 let na přistýlce 17 090 17 590 17 990 18 390 18 890 19 790 20 390 21 090 21 290 22 190 22 790 23 690

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
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CHAMPION HOLIDAY VILLAGE 
| hotelový komplex        | strana 217

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

TOP FIRST MINUTE*

ALBA QUEEN 
| hotelový komplex       | strana 224 - 225

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

LTI SERRA RESORT  

| hotelový komplex       | strana 220 - 221

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

STARLIGHT & SUNRISE RESORT 
| hotelový komplex          | strana 218 - 219

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 21 990 22 790 23 290 23 890 24 590 25 890 28 090 28 990 29 390 30 690 31 590 33 390

16 493 17 093 17 468 17 918 18 443 19 418 21 068 21 743 22 043 23 018 23 693 25 043

dospělá osoba na 1. přistýlce 18 890 19 490 19 990 20 390 21 090  21 990 23 290 23 890 24 390 25 490 26 090 27 190

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

dítě do 15 let na 1. přistýlce v RP 16 890 17 590 17 790 18 190 18 690 19 490 20 190 20 890 21 090 21 990 22 390 23 290

dítě do 15 let na 2. přistýlce v RP 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

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 22 790 23 690 24 090 24 790 25 490 26 790 30 490 31 990 32 290 32 490 33 390 35 290

17 093 17 768 18 068 18 593 19 118 20 093 22 868 23 993 24 218 24 368 25 043 26 468

dospělá os. na 1. přistýlce v pokoji 1/3 19 290 19 990 20 390 20 890 21 490 22 590 24 990 26 090 26 290 26 590 27 190 28 490

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 l. 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 19 290 19 990 20 390 20 890 21 490 22 590 24 990 26 090 26 290 26 590 27 190 28 490

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 3x cenu základního lůžka. 
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +320 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 23 690 24 590 24 990 25 690 26 590 27 690 31 390 32 890 33 090 33 390 34 190 36 390

17 768 18 443 18 743 19 268 19 943 20 768 23 543 24 668 24 818 25 043 25 643 27 293

dospělá os. na 1. přistýlce 20 190 20 890 21 290 21 690 22 590 23 490 25 890 26 990 27 190 27 390 28 090 29 590

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 13 l. a 5. os. do 7 l. 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 7-13 l. ve FS 17 990 18 390 18 890 19 290 19 990 20 590 22 190 23 290 23 390 23 490 23 890 24 990

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 3x cenu základního lůžka. * omezený počet pokojů

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 24 090 24 990 25 490 26 090 26 990 28 090 31 990 33 590 33 790 33 990 34 890 37 090

18 068 18 743 19 118 19 568 20 243 21 068 23 993 25 193 25 343 25 493 26 168 27 818

dospělá osoba na 1. přistýlce 20 390 21 090 21 490 21 990 22 790 23 690 26 090 27 390 27 690 27 990 28 290 30 090

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 13 let na 2. přistýlce ve vilce 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 v hlavní budově Starlight +220 Kč na pokoj a noc pobytu. * omezený počet pokojů
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IC SANTAI FAMILY RESORT 
| hotelový komplex         | strana 214 - 215

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

ALBA ROYAL 
| hotelový komplex         | strana 222 - 223

TOP FIRST MINUTE

IC GREEN PALACE 
| hotelový komplex         | strana 212 - 213

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

DELPHIN IMPERIAL 
| hotelový komplex         | strana 216

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

2 osoby - 25% sleva a 2 děti jen po 7 990 Kč » ušetříte až 32 844 Kč

 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 25 890 26 790 27 690 28 290 29 190 30 290 33 090 34 490 34 690 36 390 36 890 39 090

19 418 20 093 20 768 21 218 21 893 22 718 24 818 25 868 26 018 27 293 27 668 29 318

dospělá osoba na 1. přistýlce 21 690 22 390 23 090 23 690 24 390 25 190 26 990 27 890 28 090 29 390 29 890 31 390

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 14 290 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 25 890 26 790 27 690 28 290 29 190 30 290 33 090 34 490 34 690 36 390 36 890 39 090

19 418 20 093 20 768 21 218 21 893 22 718 24 818 25 868 26 018 27 293 27 668 29 318

dospělá os. od 16 l. na 1. přistýlce 21 690 22 390 23 090 23 490 24 090 24 990 26 790 27 890 28 090 29 390 29 590 31 190

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.

2 osoby - 25% sleva a 2 děti jen po 7 990 Kč » ušetříte až 34 594 Kč

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 27 190 28 090 28 990 30 290 31 590 32 490 35 990 37 990 38 190 39 090 40 390 42 590

20 393 21 068 21 743 22 718 23 693 24 368 26 993 28 493 28 643 29 318 30 293 31 943

dospělá osoba na 1. přistýlce 22 590 23 290 23 890 24 990 26 090 26 790 28 990 30 490 30 690 31 190 32 290 33 790

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 +320 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 33 990 35 090 35 590 35 790 36 390 36 890 49 390 49 590 49 790 49 990 50 490 52 190

25 493 26 318 26 693 26 843 27 293 27 668 37 043 37 193 37 343 37 493 37 868 39 143

dospělá osoba na 1. přistýlce 26 990 27 690 28 090 28 290 28 790 28 990 37 890 37 990 38 190 38 390 38 590 39 890

1. dítě do 7 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

1. dítě od 7 - 15 l. na přistýlce 22 390 22 790 23 290 23 490 23 690 23 890 30 290 30 490 30 590 30 690 30 890 31 590

2. dítě do 15 let na přistýlce 22 390 22 790 23 290 23 490 23 690 23 890 30 290 30 490 30 590 30 690 30 890 31 590

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +270 Kč na pokoj a noc pobytu.
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ARISTOTELES BEACH 
| hotelový komplex      | strana 138-139

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

MENDI BEACH   | hotel        | strana 140-141

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8 nebo 15-denní letecké 
pobytové zájezdy na řecký polostrov Chalki-
diki.

LÉTÁME » leteckou společností Smartwings, 
resp. Travel Service přímými lety z Prahy (PRG), 
na letiště Thessaloniki (SKG). Letecká doprava 
zahrnuje letištní poplatky, bezpečnostní taxy, 
emisní a servisní poplatky včetně transferů 
na místě pobytu. 

POVINNÝ PŘÍPLATEK » místní nově zavedená 
pobytová daň hrazena přímo 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 293).

DVOJTERMÍN » cena 15-denního (14-nocí) 
leteckého zájezdu na Chalkidiki 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.

Střediska » Nea Potidea, Afitos, Kalandra

Chalkidiki – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 5551 5552 5553 5554 5555 5556 5557 5558 5559 5560 5561 5562 5563 5564

Datum odletu PRG 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.

Datum příletu 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. 17.9.

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 20 990 21 790 22 490 24 190 25 890

15 743 16 343 16 868 18 143 19 418

dospělá osoba na 1. přistýlce 18 090 18 590 19 290 20 590 21 990

1. dítě do 14 let na přistýlce 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

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. a 3. dítě do 14 let na přistýlce 16 190 16 690 17 190 18 390 19 590

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za rodinný pokoj + 270 Kč na pokoj a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 23 290 23 990 24 690 27 090 29 090

18 167 18 713 19 259 21 131 22 691

dospělá osoba na 1. přistýlce 19 590 20 090 20 790 22 790 24 190

1. dítě do 13 let na přistýlce* 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

1. dítě do 7 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

1. dítě do 13 let na přistýlce 17 190 17 690 18 190 19 890 21 090

2. dítě do 13 let bez lůžka ve studiu 17 190 17 690 18 190 19 890 21 090

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * platí pro omezený počet pokojů.  
 Příplatek » za studio + 140 Kč na pokoj a noc pobytu. 

2  osoby - 25% sleva a 2 děti do 14 a 7 let na přistýlkách pouze 7 990 Kč » ušetříte až 20 944 Kč

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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PORTES BEACH | hotelový komplex       | strany 142 - 143

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 30 490 30 990 31 490 34 390 35 390

23 783 24 173 24 563 26 825 27 605

dospělá osoba na 1. přistýlce 24 990 25 190 25 690 27 890 28 590

1. dítě do 14 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 14 let na přistýlce 21 090 21 590 21 790 23 490 24 190

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Thessaloniki
Thessaloniki jsou druhým největším řeckým přístavem spojujícím Evropu se zeměmi východu, záro-
veň jsou hlavním městem a správním centrem severní části Řecka. Původní město bylo založeno v 
roce 315 před Kristem. Během návštěvy uvidíte starou část města, Baziliku sv. Petra, Bílou věž, Aris-
totelovo náměstí a románské fórum. V rámci výletu bude ve městě cca 2 hodinový individuální pro-
gram, který můžete strávit v některé z kaváren na přímořské promenádě nebo nákupy. 

Meteora
Nezapomenutelný výlet na jedinečné, tzv. „vznášející se“ kláštery Meteora. Na tyto na pohled nepří-
stupné skály se v 11. století začali usazovat poustevníci, aby se zde meditací, uctíváním a konáním po-
kání přiblížili mystickému osvícení božským světlem. Založením kláštera Velký Meteoron v 14. století 
vznikl i závazný mnišský řád a postupně zde vzniklo 24 klášterů, z nichž se jich zachovalo 12. Během 
výletu navštívíte 2 ze současných aktivních klášterů, a také malebnou dílničku.

Athos
Zažijte s námi okružní plavbu kolem nejtajemnějšího poloostrova Chalkidiki, jehož většinu rozlohy 
zabírá téměř 1000 let starý autonomní mnišský stát. Jeho oficiální název je Agios Oros (Svatá hora). 
Spravuje jej téměř 1 700 mnichů, kteří žijí v 20 klášterech (17 řeckých, 1 srbský, 1 ruský a 1 bulharský) 
rozmístěných na území třetího prstu Chalkidiki. Do mnišské komunity nemají ženy přístup od vydání 
dekretu byzantským císařem Konstantinem Monomachosem v roce 1060. Mužští návštěvníci si mohou 
vyřídit povolení na návštěvu, to se však ročně uděluje jen pár stovkám zájemců.

Olymp - Dion - Vergina
Pokud toužíte zjistit odkud řečtí bohové vládli nad antickým světem, pokud vás zajímá vznešená his-
torie Makedonie a chcete poznat místo, kde se narodil Alexandr Veliký, pak je tento výlet ušitý na 
míru právě pro vás. Během jízdy uvidíte nádhernou scenérii severního Řecka. Odtud se přesunete 
na návštěvu městečka Dion s bohatou historií, které bylo založeno v 5. století před Kristem na úpatí 
vrchu Olymp. Za návštěvu určitě stojí i Vergina. Traduje se, že právě Vergina byla v minulosti hlavním 
městem makedonského království. Nacházejí se zde královské hrobky Filipa II. a jeho manželky Kleo-
patry, a také Alexandra IV., syna Alexandra a Roxany.

Termální lázně
Návštěva přímořského resortu s wellness centrem a termálními lázněmi. Ideální místo pro všechny, 
kteří chtějí relaxovat, omladit své tělo a duši při různých procedurách, ale i pro ty, které trápí revmatic-
ké bolesti či kožní problémy. Wellness resort se nachází ve vesničce Loutra - Ag. Paraskevi na poloost-
rově Kassandra. Koupání v termální vodě bohaté na minerální látky s teplotou 38 stupňů, občerstvení, 
víno, po lázních návštěva kostelíku v Nea Skioni.

F a k u l t a t i v n í  v ý l e t y
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PAPPAS | hotel        | strany 152 - 153

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

RAMADA RESORT 
| hotelový komplex         | strany 150 - 151

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

KING SARON | hotel        | strany 148 - 149

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8 nebo 15-denní letecké 
pobytové zájezdy na řecký polostrov Pelopo-
nés.

LÉTÁME » leteckou společností Aegean Airli-
nes přímými lety z Prahy (PRG), na letiště v Até-
nach (ATH). Letecká doprava zahrnuje letištní 
poplatky, bezpečnostní taxy, emisní a servisní 
poplatky včetně transferů na místě pobytu. 

POVINNÝ PŘÍPLATEK » místní nově zavedená 
pobytová daň hrazena přímo 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 po-
jištění stornopoplatků a asistenčních služeb CK 
(bližší informace o pojištění najdete na straně 
293).

DVOJTERMÍN » cena 15-denního (14-nocí) 
leteckého zájezdu na Peloponés 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.

Střediska » Isthmia, Vrachati,  Loutraki

 Řecko Peloponés – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 5351 5352 5353 5354 5355 5356 5357 5358 5359 5360 5361 5362 5363

Datum odletu PRG 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.8. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9.

Datum příletu PRG 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.8. 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

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 20 790 22 990 24 190 24 990 25 690

16 217  17 933 18 869 19 493 20 039

dospělá osoba na přistýlce 18 190 19 890 20 790 21 590 22 090

dítě do 12 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +330 Kč na pokoj a noc pobytu.

   

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 23 890 25 090 26 290 27 290 28 290

15 529 16 309 17 089 20 468 21 218

dospělá osoba na přistýlce 20 290 21 290 22 190 22 990 23 890

dítě do 12 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +380 Kč na pokoj a noc pobytu.

   

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 25 390 26 790 27 790 28 790 29 690

19 043 20 093 20 843 21 593 22 268

dospělá osoba na 1. přistýlce 21 490 22 490 23 390 24 190 24 890

1. dítě do 12 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 20 790 21 790 22 690 23 490 24 190

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +330 Kč na pokoj a noc pobytu.

2 osoby a 1 dítě do 12 let - 25% sleva a 2. dítě do 12 let. na přistýlce pouze 7990 Kč » ušetříte až  24 892 Kč 
2 osoby - 25% sleva a dítě do 12 let na přistýlce pouze 7999 Kč » ušetříte až 18 845 Kč 

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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| hotelový komplex        | strany 146 - 147

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

WYNDHAM RESORT 
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TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

Atény
Antické Atény nesou jméno podle bohyně moudrosti - Athéně. Byly kolébkou civilizace a moudrosti již 
od svého počátku a svou hrdost si zachovaly dodnes. Mohou se pyšnit největším a nejstarším řeckým 
architektonickým komplexem, nazývaný Akropolis, který je zapsán do kulturních památek UNESCO. Ak-
ropolis je vrch tyčící se nad Aténami, kde se nacházejí svatyně nejen patronky města. Bylo to ideální 
místo, odkud mohla mít obrannou ruku nad svými obyvateli. Říká se, že na tomto vrchu se zrodila filozo-
fie, divadlo, svoboda projevu a řeči. Kromě návštěvy Akropolis, si nenechte ujít Hadriánův oblouk nebo 
tradiční čtvrt Plaka, kde vás okouzlí barevné domky s nádechem antické architektury.

Olympia
Dějištěm starověkých sportovních her, náboženství a kultury Řecka bylo právě v Olympii. Proslavila se 
především olympijskými hrami, které se zde konaly jednou za čtyři roky na počest boha Dia a sešlo se 
zde téměř celé Řecko. Počátkem olympijských her považujeme rok 776 p.n.l. Bylo to nejen posvátné 
místo pro sportovce, ale i svatyně, která se stala centrem uctívání boha Dia. Na jeho počest zde byl 
postaven chrám Dia, z let 470-457 p.n.l. V jeho interiéru najdeme sochu Dia, zařazenou mezi sedm divů 
světa. Svatyně Olympia, jedna z kulturních památek světového dědictví UNESCO je významným místem 
dodnes, protože právě zde se zapaluje olympijský oheň.

Korintský průplav
Významnou obchodní „zkratkou“ se stalo překopání Korintské šíje, mezi řeckou pevninou a Pelopo-
néským poloostrovem a poloostrov se stal ostrovem, ale zachoval si své pojmenování. Snaha o vybu-
dování průplavu se projevila již v 7 stol. p.n.l., avšak vybudoval se dlážděný chodník - Diolkos, po kterém 
byly tažené lodě, za pomoci kolového vozidla. Myšlenka stále přetrvávala a také pokusy o jeho vybudo-
vání. Práce s úspěšným koncem, začali v 19. století, ke kterým přispěl i rodák z Košic, B.V. Gerster. Průplav 
je široký cca 25 m a 8 m hluboký, proto není přístupný pro většinu moderních lodí. Dnes toto unikátní 
dílo si můžete užívat i vy, protože průplav se stal hlavně turistickou atrakcí.

F a k u l t a t i v n í  v ý l e t y

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 26 290 27 790 28 790 29 690 30 690

19 718 20 843 21 593 22 268 23 018

dospělá osoba na přistýlce 18 390 23 190 23 890 24 690 25 590

1. a 2. dítě do 12 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Upozornění » v rodinných pokojích určených pro 4 osoby je nutné uhradit 3x cenu základního lůžka.

    

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 26 290 27 790 28 790 29 690 30 690

19 718 20 843 21 593 22 268 23 018

dospělá osoba na 1. přistýlce 21 990 23 190 23 890 24 690 25 590

1. dítě do 12 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 21 290 22 490 23 190 23 890 25 190

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +380 Kč na pokoj a noc pobytu.

2 osoby - 25% sleva a dítě do 12 let na přistýlce pouze 7999 Kč  » ušetříte až 19 344 Kč 

2 osoby a 1 dítě do 12 let - 25% sleva a 2. dítě do 12 let na přistýlce pouze 7990 Kč » ušetříte až 25 642  Kč
2 osoby - 25% sleva a dítě do 12 let na přistýlce pouze 7999 Kč » ušetříte až 19 345 Kč 
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NABÍZÍME VÁM » 8, 11, 12 nebo 15-denní le-
tecké pobytové zájezdy na řecký ostrov Korfu.

LÉTÁME » leteckou společností SmartWings, 
resp. Travel Service přímými lety z Prahy (PRG), 
Brna (BRQ) a Ostravy (OSR) na letiště Korfu - 
Kerkyra (CFU). Letecká doprava zahrnuje letištní 
poplatky, bezpečnostní taxy, emisní a servisní 
poplatky včetně transferů na místě pobytu. 

POVINNÝ PŘÍPLATEK » místní nově zavedená 
pobytová daň hrazena přímo 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 293).

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.

Střediska » Agios Georgios, Agios Ioannis Peristeron, Acharavi 
a Agios Georgios Pagi

KORFU – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 5802 5804 5806 5808 5810 5812 5814 5816 5818 5820 

Datum odletu PRG 14.6. 25.6. 5.7. 16.7. 26.7. 6.8. 16.8. 27.8. 6.9. 17.9.

Datum příletu PRG 25.6. 5.7. 16.7. 26.7. 6.8. 16.8. 27.8. 6.9. 17.9. 27.9.

Počet nocí 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 4.6. 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. 17.9.

Datum příletu PRG, BRQ, OSR 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. 17.9. 24.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

 

2 osoby - 22% sleva a 2 děti do 13 a 7 let na přistýlkách pouze po 7 990 Kč » ušetříte až 19 611 Kč 
2 osoby - 22% sleva a dítě do 13 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 15 611 Kč

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 17 890 18 390 19 090 20 290 20 790 21 790 21 490 22 490 23 190 23 990 25 190 26 390

13 955 14 345 14 891 15 827 16 217 16 997 16 763 17 543 18 089 18 713 19 649 20 585

dospělá os. na přistýlce v pokoji 1/3 15 990 16 190 16 890 17 890 18 090 19 090 18 390 19 390 19 790 20 290 21 290 22 290

1. dítě do 13 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 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 14 490 14 990 15 490 16 190 16 690 17 390 16 390 17 190 17 690 18 090 18 890 19 590

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 14 990 15 490 15 990 16 690 17 190 17 890 17 390 17 890 18 390 19 090 20 290 21 290

11 693 12 083 12 473 13 019 13 409 13 955 13 565 13 955 14 345 14 891 15 827 16 607

dospělá osoba na přistýlce 13 790 13 990 14 490 15 190 15 690 16 190 15 490 15 990 16 390 16 890 17 890 18 590

dítě do 12 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 stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, letecká doprava, polopenze, služby delegáta, DPH.
Příplatek » za zrekonstruovaný pokoj v hlavní budově +140 Kč na pokoj a noc pobytu » za nový klimatizovaný superior pokoj 
+330 Kč na pokoj a noc pobytu » za nový luxusní klimatizovaný rodinný pokoj určený pro 4 osoby +410 Kč na pokoj a noc poby-
tu » za oběd +190 Kč na osobu od 12 let a noc pobytu » v rodinných pokojích je nutné uhradit 3x cenu základního lůžka.

Podmínky 
na straně 4 - 5.



285KORFUceník 2018tiptravel.cz

GOLDEN SANDS | hotel      | strana 164

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

CORFU SENSES RESORT  
| hotel       | strana 158 - 159

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

IONIAN PRINCESS  
| hotelový komplex      | strana  162 - 163

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

THINALOS | aparthotel      | 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 18 890 19 590 20 590 21 290 21 790 22 690 22 690 23 490 24 690 25 690 26 890 28 290

14 735 15 281 16 061 16 607 16 997 17 699 17 699 18 323 19 259 20 039 20 975 22 067

dospělá osoba na přistýlce 14 490 14 990 15 690 16 190 16 390 17 190 16 390 16 890 17 690 18 390 19 090 19 590

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

dítě 7 - 12 let na přistýlce 13 290 13 790 14 290 14 690 14 990 15 490 14 490 14 990 15 490 15 990 16 690 16 890

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +170 Kč na pokoj a noc pobytu.

 

2 osoby a 1 dítě do 13 let - 25% sleva a 2. dítě do 13 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 23 117 Kč 
2 osoby a junior do 17 let - 25% sleva  » ušetříte až 20 017 Kč

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 19 790 20 490 21 290 22 190 22 290 23 690 23 690 24 590 25 790 26 790 28 490 29 890

14 843 15 368 15 968 16 643 16 718 17 768 17 768 18 443 19 343 20 093 21 368 22 418

dospělá os. na přistýlce v pokoji 1/3 17 990 18 690 19 290 20 290 20 490 21 490 21 190 21 990 23 190 23 890 25 390 26 590

1. dítě do 13 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 light ZDARMA

2. dítě do 13 let na přistýlce 12 990 13 490 13 990 14 490 14 690 15 190 13 790 14 690 15 190 15 690 16 390 16 690

junior od 13 do 17 let na přistýlce 14 690 15 190 15 890 16 690 16 890 17 590 16 690 17 390 18 090 18 590 19 590 20 290

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive light, letecká doprava, služby delegáta, klub, DPH.
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +330 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj s bočním výhledem na moře, resp. 
orientovaný na mořskou stranu  +170 Kč na pokoj a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 20 990 21 290 22 690 23 690 24 390 24 990 25 590 26 990 28 490 29 490 30 890 32 290

15 743 15 968 17 018 17 768 18 293 18 743 19 193 20 243 21 368 22 118 23 168 24 218

dospělá osoba na přistýlce 18 090 18 390 19 290 20 290 20 790 21 290 21 290 22 490 23 690 24 390 25 390 26 590

1. dítě do 12 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 do 12 let na přistýlce 16 190 16 390 17 390 17 890 18 390 18 790 18 590 19 590 20 290 20 990 21 990 22 690

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.
Upozornění » v rodinných pokojích určených pro 4 až 5 osob je nutné uhradit 3x cenu základního lůžka.     

2 osoby a 1 dítě do 12 let - 25% sleva a 2. dítě do 12 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 25 817 Kč
2 osoby - 25% sleva a dítě do 12 let na přistýlce pouze 7 990 Kč  » ušetříte až 20 145 Kč

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 19 990 20 590 21 290 22 290 22 990 23 690 23 990 25 390 26 590 27 090 28 990 29 990

15 593 16 061 16 607 17 387 17 933 18 479 18 713 19 805 20 741 21 131 22 613 23 393

dospělá osoba na přistýlce 16 990 17 190 18 390 19 090 19 790 20 290 20 090 21 290 22 290 22 490 24 190 24 690

1. dítě do 12 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 do 12 let na přistýlce 13 290 13 590 13 990 14 490 14 990 15 490 14 490 15 190 15 690 15 990 16 690 16 890

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
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Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 25 690 26 390 28 290 29 290 29 490 30 690 30 690 34 090 35 290 35 590 37 990 40 390

20 039 20 585 22 067 22 847 23 003 23 939 23 939 26 591 27 527 27 761 29 633 31 505

dospělá os. na přistýlce v 1/3 pokoji 22 690 23 490 24 890 25 890 26 090 27 090 26 890 29 490 30 390 30 690 32 890 34 890

1. dítě do 12 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 ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 18 590 19 090 20 290 20 790 20 990 21 790 20 990 22 990 23 690 23 990 25 390 26 590

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, letecká doprava, ultra all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s bočním výhledem na moře +170 Kč na pokoj a noc pobytu » za rodinný pokoj určený pro 4 osoby 
+810 Kč na pokoj a noc pobytu » v prostorných rodinných pokojích je nutné uhradit 3x cenu základního lůžka.

2 osoby a 1 dítě do 12 let - 22% sleva a 2. dítě do 12 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 27 621Kč
2 osoby - 22% sleva a dítě do 12 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 21 771 Kč

F a k u l t a t i v n í  v ý l e t y
Okruh ostrovem
Okruh ostrovem je výlet za nejznámějšími krásami a pamětihodnostmi ostrova Korfu. Navštívíte pře-
krásný palác Achillion a zahrady, po kterých se procházela rakouská císařovna Sissy. Vaše cesta bude 
pokračovat navštěvou hlavního města ostrova Kerkyry, s průjezdem přes nejznámější a nejkrásnější 
náměstí na ostrově - Spianada. Pokračovat budete do Paleokastritse, kde absolvujete prohlídku tra-
dičního ortodoxního kláštera Paleomonastery a v rámci volného času se můžete osvěžit koupáním 
v moři nebo se nechat převést malou loďkou podél pobřeží a obdivovat krásu pobřežních jeskyní a 
útvarů. Následuje místo vysoko nad Paleokastritsy na vyhlídce jménem Bella Vista, kde se Vám na-
skytne nádherný pohled na západní pobřeží ostrova. Cestou zpět ještě absolvujete zastávku v likérce 
Koum Kuat, která je spojena s ochutnávkou místních produktů.

Vodní park AQUALAND
Park plný vodních atrakcí a zábavy najdete uprostřed ostrova Korfu, asi 14 km od hlavního města v 
vesničce Agios Ioannis. Najdete zde velké množství atrakcí včetně bazénu s umělým vlnobitím, hod-
ně tobogánů a skluzavek, tzv. volný pád, černou díru, nechybí ani líná řeka. V areálu aquaparku se 
nacházejí i restaurace s občerstvením, kavárny, terasy na slunění s lehátky a slunečníky. Za pronájem 
slunečníků a lehátek se platí poplatek, přičemž je možné pronajmout si i skříňku na uzamčení věcí. 
Doporučujeme vzít si s sebou sluneční brýle, pokrývku hlavy, opalovací krém a osušku.

Paxos a Antipaxos
Lodní výlet na ostrovy Paxos a Antipaxos patří k nejoblíbenějším fakultativním výletům. Čeká vás 
příjemná plavba 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 mod-
rých pobřežních vodách maličkého ostrůvku Antipaxos i možnost projít se úzkými uličkami hlavního 
městečka ostrova Paxos, jehož domy jsou postaveny v typickém iónském stylu. 

Albánie
Pro dobrodružnější klienty, kteří chtějí během svého pobytu na ostrově Korfu zažít a poznat i něco 
jiného,   nabízíme jednodenní výlet do blízkého Albánie. Odchází se z přístavu v Kerkyra a po vylodení 
v přístavu Agia Saranda bude na klienty čekat místní turistický průvodce, se kterým projdou antickou 
část postupně se modernizační letoviska. Další průvodce je připraven pro ty klienty, kteří se rozhod-
nou pro cca 20 km dlouhý výlet autobusem podél jižního albánského pobřeží, panenských pláží a 
roztroušených ostrůvků. Cesta vede kolem malebných vesniček a úrodných polí až k velkému jezeru, 
kde leží starověké městečko Vouthrota. Zde se nachází archeologické muzeum, antické divadlo a sta-
dion, pocházející z 3.století n.l. Po návratu do městečka Agia Saranda se podává oběd, doprovázený 
tradiční folklórní hudbou a písněmi. Odpoledne je možné uskutečnit prohlídku městečka, odjezd. 
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ZANTE IMPERIAL BEACH* / ZANTE ROYAL RESORT 
| hotelový komplex      | strana 169

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

PALAZZO DI ZANTE 
| hotelový komplex      | strana 168

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 Service, 
resp. Smartwings přímými lety z Prahy (PRG) 
a z Bratislavy (BTS) na letiště Zakynthos (ZTH). 
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, servisních 
a asistenčních služeb CK (bližší info o pojištění 
najdete na str. 293). 

POVINNÝ PŘÍPLATEK » místní nově zave-
dená pobytová daň hrazena přímo 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.

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pevnou 
cenu 990 Kč. 

Středisko » Vassilikos

ZAKYNTHOS – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7414 7415

Datum odletu PRG 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. 17.9.

Datum příletu 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. 17.9. 24.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 20 590 20 990 22 490 24 390 25 390 25 890 24 890 25 890 28 290 30 390 31 390 33 090

15 443 15 743 16 868 18 293 19 043 19 418 18 668 19 418 21 218 22 793 23 543 24 818

dospělá osoba na přistýlce 16 890 17 190 18 090 19 590 20 290 20 790 19 590 20 090 21 790 23 390 24 190 25 090

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* 14 490 14 490 14 490 14 490 14 490 14 490 14 490 14 490 14 490 14 490 14 490 14 490

speciální snížená cena pouze 9 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

5. os. do 15 let v rodinném pokoji* 15 990 16 190 17 190 18 590 19 090 19 590 18 090 18 890 20 090 21 790 22 190 23 190

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, 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 20 990 21 490 22 990 24 890 25 890 26 290 25 590 26 590 29 190 31 390 32 090 34 090

15 743 16 118 17 243 18 668 19 418 19 718 19 193 19 943 21 893 23 543 24 068 25 568

dospělá osoba na přistýlce 17 190 17 390 18 590 20 090 20 790 20 990 20 090 20 790 22 490 24 190 24 690 25 890

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 14 490 14 490 14 490 14 490 14 490 14 490 14 490 14 490 14 490 14 490 14 490 14 490

speciální snížená cena pouze 9 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

5. osoba do 15 let v rodinném pokoji 16 190 16 490 17 690 18 890 19 590 19 790 18 590 19 290 20 790 22 190 22 690 23 690

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, 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

Datum odletu BA 18.6. 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9.

Datum příletu BA 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9. 20.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10

2 dospělí -25% sleva a 2 děti až do 15 let na přístýlkách za 7 990 Kč a 9 990 Kč » ušetříte až 25 545 Kč
2 dospělí -25% sleva a dítě až do 15 let na přistýlce za 7 990 Kč » ušetříte až 17 045 Kč

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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EVI | hotel     | strany 188 - 189

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

ILYSSION BEACH RESORT
| hotelový komplex       | strany 190 - 191

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8, 11, 12 nebo 15-denní le-
tecké pobytové zájezdy na řecký ostrov Rhodos.

LÉTÁME » leteckou společností Travel Service 
a Smartwings přímými lety z Prahy (PRG), z Brna 
(BRQ) a z Ostravy (OSR) na letiště Rhodos (RHO). 
Letecká doprava zahrnuje letištní poplatky, bez-
pečnostní taxy, emisní a servisní poplatky včetně 
transferů na místě pobytu.

DVOJTERMÍN » cena 15-denního (14-nocí) 
leteckého zájezdu na ostrov Rhodos představuje 
součet dvou za sebou následujících termínů na 7 
nocí, od kterého třeba odečíst částku 8 990 Kč.

POVINNÝ PŘÍPLATEK » místní nově zavedená 
pobytová daň hrazena přímo 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 po-
jištění stornopoplatků, servisních a asistenčních 
služeb CK (bližší info o pojištění najdete na str. 
293). 

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pouze 
pevnou cenu 990 Kč.

Střediska » Ixia, Kallithea, Faliraki,  Kolymbia, Lindos a Pefki

RHODOS – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 6600 6601 6603 6605 6607 6609 6611 6613 6615 6617 6619 6621 6623 6625 6627 6629

Datum odletu PRG,BRQ,OSR 4.6. 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. 17.9.

Datum příletu PRG,BRQ,OSR 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. 17.9. 24.9.

Počet nocí 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 6701 6703 6705 6707 6709 6711 6713 6715 6717 6719 6721 6723

Datum odletu PRG,BRQ,OSR 1.6. 12.6. 22.6. 3.7. 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8. 4.9. 14.9. 25.9.

Datum příletu PRG,BRQ,OSR 12.6. 22.6. 3.7. 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8. 4.9. 14.9. 25.9. 5.10.

Počet 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 16 890 17 890 18 790 20 290 20 790 21 490 19 990 21 290 22 690 23 190 24 390 25 590

12 668 13 418 14 093 15 218 15 593 16 118 14 993 15 968 17 018 17 393 18 293 19 193

dospělý na 1. přistýlce v 1/3 pokoji 14 690 15 690 16 390 17 590 17 890 18 590 16 890 17 590 18 790 19 090 19 990 20 790

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 18 890 20 090 20 790 21 990 22 290 22 990 22 990 23 690 24 190 25 690 26 890 28 290

14 734 15 670 16 216 17 152 17 386 17 932 17 932 18 478 18 868 20 038 20 974 22 066

dospělý na 1. přistýlce 16 890 17 890 18 390 19 590 19 590 20 290 19 790 20 590 20 790 21 990 22 990 23 990

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 all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 14 490 15 190 15 690 16 390 16 690 17 190 16 190 16 690 16 890 17 690 18 390 18 890

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 -25% sleva a 2 děti až do 15 let na přistýlkách jen po 7 990 Kč » ušetříte až 17 795 Kč

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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NIRIIDES  | hotel       | strana 192

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

LINDOS ROYAL | hotel        | strany 194 - 195 

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

VIRGINIA  | hotel         | strana 193

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

AMATHUS BEACH | hotel          | strany 196 - 197

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 21 790 22 490 23 690 24 390 24 690 25 390 27 290 28 290 29 790 30 990 32 190 33 590

16 996 17 542 18 478 19 024 19 258 19 804 21 286 22 066 23 236 24 172 25 108 26 200

dospělý na 1. přistýlce 18 890 19 590 20 590 20 990 21 290 21 790 22 990 23 690 24 890 25 890 26 890 27 790

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 all inclusive ZDARMA 

2. dítě do 13 let na přistýlce 14 490 14 990 15 690 15 990 16 190 16 390 16 190 16 690 17 390 17 890 18 590 18 890

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 26 390 27 090 27 790 28 990 30 690 31 490 32 190 33 590 36 290 37 790 39 490 41 890

20 584 21 130 21 676 22 612 23 938 24 562 25 108 26 200 28 306 29 476 30 802 32 674

dospělý na 1. přistýlce v 1/3 pokoji 22 290 22 690 23 490 24 390 25 690 26 390 26 390 27 290 29 490 30 490 31 990 33 590

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 19 590 20 090 20 990 22 490 22 690 23 490 24 890 25 890 26 590 28 290 29 490 30 690

15 280 15 670 16 372 17 542 17 698 18 322 19 414 20 194 20 740 22 066 23 002 23 938

dospělý na 1. přistýlce 16 690 16 890 17 890 18 890 19 090 19 590 20 290 20 990 21 490 22 690 23 690 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 15 690 15 990 16 690 17 890 17 890 18 390 18 890 19 390 19 790 20 990 21 790 22 290

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH. 

F a k u l t a t i v n í  v ý l e t
City tour Rhodos - večerní Rhodos
V rámci tohoto výletu vás čeká návštěva perly celého ostrova - hlavního města Rhodos, které bylo organi-
zací UNESCO prohlášeno za památkovou rezervaci. Během procházky městem uvidíte přístav Mandraki, 
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 tady budete mít prostor a volný čas na jeho prohlídku. 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 28 990 30 490 31 490 32 890 33 590 34 590 37 990 38 990 40 390 42 390 43 790 46 490

22 612 23 782 24 562 25 654 26 200 26 980 29 632 30 412 31 504 33 064 34 156 36 262

dospělý na 1. přistýlce v 1/3 pokoji 24 190 25 190 25 890 27 090 27 590 28 590 30 490 31 190 32 390 33 890 34 890 36 790

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* 20 790 21 790 22 490 23 190 23 690 24 390 25 690 26 090 27 090 28 090 28 990 30 490

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH. Příplatek » za pokoj 
s výhledem na moře +410 Kč na pokoj a noc pobytu » za Family suite +1 360 Kč na pokoj a noc pobytu » za bungalov +850 Kč 
na pokoj a noc pobytu. *2. dítě do 12 let na přistýlce muže být ubytované pouze ve Family suite nebo v bungalovu.
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BALI MARE | hotel      | strana 183

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

EUROPA RESORT | hotel      | strana 182

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 17 890 18 390 18 890 19 590 20 290 20 990 20 990 21 290 21 790 23 490 24 190 25 890

13 955 14 345 14 735 15 281 15 827 16 373 16 373 16 607 16 997 18 323 18 869 20 195

dospělá osoba na 1. přistýlce 15 990 16 390 16 890 17 390 18 090 18 890 18 390 18 590 18 890 20 790 20 990 22 290

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 14 990 15 190 15 690 16 190 16 690 17 390 16 690 16 890 17 190 18 690 18 890 19 790

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 Servi-
ce a Smartwings přímými lety z Prahy (PRG), 
z Brna (BRQ) a z Ostravy (OSR) do Heraklionu 
(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 asistenčních služeb CK (bližší info o pojiště-
ní najdete na str. 293). 

POVINNÝ PŘÍPLATEK » místní nově zave-
dená pobytová daň hrazena přímo na místě 
pobytu

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.

Střediska » Panormo, Bali, Ammoudara, Malia, Hersonissos a Ierapetra

KRÉTA – termíny 11 a 12-denních  leteckých zájezdů 
Kód zájezdu 6200 6204 6208 6212 6216 6220 6224 6228 6232 6236 6240 6242

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 odletu 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.

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 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117

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 odletu 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

Podmínky  
na straně 4 - 5.

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 20 290 20 790 21 790 22 290 23 190 23 990 24 390 24 890 25 190 26 090 28 590 29 790

15 827 16 217 16 997 17 387 18 089 18 713 19 025 19 415 19 649 20 351 22 301 23 237

dospělá osoba na 1. přistýlce 17 890 18 390 19 090 19 590 20 290 20 990 20 790 21 290 21 490 23 990 24 190 25 190

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 od 6 do 12 let na 1. přistýlce 16 390 16 690 17 390 17 890 18 590 19 090 18 590 18 890 19 090 21 290 21 490 21 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  



291KRÉTAceník 2018tiptravel.cz

TALEA BEACH 
| hotelový komplex     | strany 180 - 181

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

SERGIOS | hotel      | strana 184

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

PORTO GRECO VILLAGE 
| hotelový komplex       | strana 185

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

DESSOLE BLUE STAR 
| hotelový komplex       | strany 178 - 179

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 24 390 25 190 26 590 27 090 28 290 29 790 30 290 32 390 34 090 35 290 36 990 39 490

19 025 19 649 20 741 21 131 22 067 23 237 23 627 25 265 26 591 27 527 28 853 30 803

dospělá osoba na 1. přistýlce 20 790 21 290 22 490 22 990 23 990 25 190 24 890 26 590 28 090 30 090 30 290 31 990

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

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 18 390 18 890 20 090 20 290 20 990 21 190 21 490 22 990 23 990 25 690 25 890 27 090

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, 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. 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 23 990 24 890 25 890 26 890 27 790 29 290 30 690 32 690 33 190 34 590 35 590 37 990

18 713 19 415 20 195 20 975 21 677 22 847 23 939 25 499 25 889 26 981 27 761 29 633

dospělá osoba na 1. přistýlce 20 290 20 990 21 990 22 690 23 490 24 690 25 190 26 890 27 090 28 790 28 990 30 690

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 od 6 do 12 let na 1. přistýlce 18 090 18 590 19 390 20 090 20 590 21 490 21 790 22 690 23 190 24 490 24 690 25 890

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 21 790 22 290 23 490 23 990 24 890 25 890 26 390 27 090 27 290 28 090 30 990 32 190

16 997 17 387 18 323 18 713 19 415 20 195 20 585 21 131 21 287 21 911 24 173 25 109

dospělá osoba na 1. přistýlce 18 890 19 390 20 290 20 790 21 490 22 290 22 290 22 690 22 990 23 690 25 890 26 890

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 od 6 do 12 let na 1. přistýlce 17 190 17 390 18 390 18 590 19 390 20 090 19 590 20 090 20 290 20 790 22 690 23 190

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 21 990 22 690 23 390 24 390 25 090 25 390 25 590 26 590 28 990 30 190

15 593 15 968 16 493 17 018 17 543 18 293 18 818 19 043 19 193 19 943 21 743 22 643

dospělá osoba na 1. přistýlce 18 390 18 790 19 590 19 990 20 790 21 490 21 690 21 690 21 990 24 690 24 890 25 590

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 16 890 17 390 17 890 18 390 19 090 19 590 19 290 19 590 19 790 21 990 22 190 22 690

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 » za výhled na moře +180 Kč na pokoj a noc pobytu.

2 osoby -22% sleva a dítě do 12 let na přistýlce pouze za 7 990 Kč » ušetříte až 23 870 Kč
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   DESSOLE MALIA BEACH
 | hotelový komplex       | strany 176 - 177

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

APOLLONIA BEACH 
| hotelový komplex       | strany 172 - 173

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

SANTA MARINA 
| hotelový komplex      | strana 174 - 175

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 28 290 28 990 29 990 30 690 32 190 33 190 36 290 36 990 38 690 40 190 40 390 42 890

22 067 22 613 23 393 23 939 25 109 25 889 28 307 28 853 30 179 31 349 31 505 33 455

dospělá osoba na 1. přistýlce 23 690 24 190 24 890 25 690 26 890 27 590 29 490 29 990 31 190 32 490 32 690 34 390

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 20 790 21 290 21 790 22 290 23 190 23 990 24 890 25 390 26 390 27 090 27 290 28 590

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.

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 28 590 29 790 32 190 33 190 34 590 35 590 35 590 37 490 37 990 42 390 42 890 45 290

22 301 23 237 25 109 25 889 26 981 27 761 27 761 29 243 29 633 33 065 33 455 35 327

dospělá osoba na 1. přistýlce 23 690 24 690 26 590 27 290 28 590 29 290 28 790 30 290 30 690 34 190 34 390 36 090

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 20 790 21 490 22 990 23 690 24 690 25 390 24 190 25 390 25 890 28 590 28 790 29 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +240 Kč na pokoj a noc pobytu. Pozor » omezený počet pokojů. 

2 osoby -22% sleva a dítě do 12 let na přistýlce pouze za 7 990 Kč » ušetříte až 23 870 Kč

2 osoby -22% sleva a dítě do 12 let na přistýlce pouze za 7 990 Kč » ušetříte až 24 926 Kč

F a k u l t a t i v n í  v ý l e t 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 
historiky a  archeology dodnes záhadou. Jejich obyvatelé disponovaly mnoha výdobytky moderní ci-
vilizace. 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 Evansovi. Díky němu dnes můžeme obdivovat stavební mistrovství starých Minojců. 

Elafonisi
V blízkosti nejzápadnejšího výběžku Kréty se rozprostírá Karibik Evropy, pláž Elafonisi. Ačkoli tento tro-
pický ráj Kréty patří mezi méně dostupné pláže na Krétě, není problém danou lokalitu navštívit. Pro pláž 
Elafonisi je chrakteristický zlatavý písek s přímo výjimečným narůžovělým nádechem, díky mořským 
korálům. Samozřejmostí Elafonisi jsou nádherné tyrkysové laguny s průzračným mořem. Na tomto místě 
má člověk opravdu pocit, že se ocitl někde na Bora- Bora. Během cesty autobusem na Elafonisi se klika-
tými a úzkými cestami překonávají Bílé hory. 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 25 890 26 590 28 090 28 790 29 990 31 190 32 190 34 390 36 090 37 490 38 990 42 390

20 195 20 741 21 911 22 457 23 393 24 329 25 109 26 825 28 151 29 243 30 413 33 065

dospělá osoba na 1. přistýlce 21 990 22 690 23 690 24 390 25 390 26 390 26 590 28 290 29 490 30 490 31 990 34 390

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 ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 14 let na přistýlce 19 590 20 090 20 990 21 490 22 490 23 190 22 990 24 190 25 390 25 890 27 090 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 +300 Kč na pokoj a noc pobytu. Pozor » omezený počet pokojů. 



 Pojistné

Komplexní cestovní pojištění k zájezdům 2018

 krytí

www.europska.sk
INFOLINKA: +421-2-54417704

Podrobnější informace o cestovním pojištění 
jsou obsaženy v pojistní brožurce Európskej cestovnej poisťovne.

Cestovní pojištění k zájezdům - sezóna 2018

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 13/43, 15 00 Praha 5 (IČO 01740512) má na rok 2018 uzavřenou pojistní 
smlouvu pro případ úpadku v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. a jeho úpravou zákonem č. 214/2006 Sb. v Generali 
Pojišťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, se sídlem Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO 35 
709 332, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č. 1325/B.
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Obecné informace na následujících stranách jsou nedílnou součástí Smluvních 
vztahů CK TIP travel s.r.o. Prosím, věnujte jim náležitou pozornost. Pro dosažení 
shody mezi naším a vaším chápáním rozsahu, obsahu a kvality poskytovaných 
služeb se s uvedenými Obecnými informacemi i se Všeobecnými smluvními pod-
mínkami 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 způso-
bu dopravy a délce pobytu. První (případně i druhý) a poslední (případně i před-
poslední) den pobytu / zájezdu je určen zejména pro dopravu do a z letoviska, tedy 
na příjezd, resp. odjezd a činnosti s tím spojené (transfery, ubytování apod.). Při 
posuzování počtu dní dovolené je tedy třeba počítat s tím, že do prvního (případně 
i druhého) a posledního (případně 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 případě 
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 přenocování, 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. Možnost 
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 uskuteč-
nit 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 
povinnosti. 

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 automatizovanému informač-
nímu 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. Nabí-
zíme 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. Vzhle-
dem 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 neomezeným 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 celkem) 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 nealko-
holického nápoje, 
-   kontinentální rozšířené, které navíc zahrnují šunku, sýr nebo vejce apod.
 -  švédské stoly - samoobslužná, bufetová forma výběru jídel, kde pestrost nabíd-
ky závisí na kategorii, třídě a ceně ubytovacího zařízení v dané zemi. U švédských 
(bufetových) stolů vám může asistovat i hotelový personál, 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 (bufetových) 
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 něko-
lik 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, sušenky, zmrzlinu, importo-
vané 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. UPOZORNĚNÍ: v případě, že hotel nabízí ultra all 
inclusive v rozšířené variantě (nad rámec popisu v katalogu) a za příplatek, tento 
není standardně zahrnut do ceny zájazdu.  
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 hotelo-
vé 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 
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a ultra all inclusive jsou uvedeny u každého hotelu, jejich obsah však může být 
managementem hotelu během sezóny upraven, 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. Nevyuži-
té 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 pobytového 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 fakulta-
tivních výletech nečerpají stravu nebo služby all inclusive v hotelu, nemají nárok 
na kompenzaci nečerpaných služeb. V případě zmeškání stravy zahrnuté v ceně zá-
jezdu z důvodu pozdního příjezdu nebo předčasného odjezdu z hotelu není možné 
zmeškanou stravu nahradit. Ve většině hotelů platí z hygienických důvodů striktní 
zákaz nošení vlastních jídel a nápojů do pokoje (výjimkou jsou hotely apartmáno-
vého typu vybavené kuchyňkou) a zároveň i zákaz vynášení jídla a nápojů z jídelny 
nebo restaurace hotelu. Podávání nápojů v plastových, resp. v akrylátových 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 poplatek 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 nejluxusnější, abychom tak 
uspokojili požadavky každého. Jen na vás záleží, jakou kategorii (hotelový kom-
plex, 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 ubytovací 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 pokoje, 
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. Jedná se 
o komfortnější a prostornější ubytování v 2-lůžkových hotelových pokojích (s mož-
ností 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 přis-
týlkami, 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 místnostmi a vlastním kuchyňským koutem. 
Rodiny s dětmi často ocení ubytování v cenově snadno dostupných apartmáno-
vých domech bez stravování resp. aparthotelech, kde si stravu mohou připravit 
sami. Tyto apartmány a studia jsou totiž navíc vybaveny kuchyňskou linkou, 
základním nádobím, dvouvařičem a ledničkou. Doporučujeme vzít si s sebou do-
plňkovou kuchyňskou výbavu jako např. sítko, otvírák na konzervy, nůž, případně 

potřeby na mytí nádobí a pod. Koupelny ubytovacích zařízení nižších tříd a apart-
mánů 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 destinacích 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 dispozici 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 
informujte 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 specifikaci umístění pokoje, 
v tomto případě s orientací k moři. 

Pokoje s balkonem - ve většině ubytovacích kapacit je zajištěno ubytování v poko-
jích s balkonem, resp. s terasou bezplatně. Avšak některé hotely disponují 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 ubytování, 
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 pokojích vedle sebe a tento váš požadavek i předem na-
hlásit na recepci ubytovacího 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 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 nejedná o placenou službu. Pokud se speci-
ální 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 řízena cen-
trálně 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.) 
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Nabízíme vám ubytování v převážně garančně nakontrahovaných kapa-
citách. V praxi to znamená, že ubytovací kapacity jsou prostřednictvím našeho 
zahraničního partnera předem dohodnuté a zaplacené. CK nemůže ovlivnit čas 
přidělování jednotlivých pokojů. Tato činnost je plně v kompetenci provozovatele 
ubytovacího zařízení. Podle mezinárodních 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 skupinách, nočních příletech 
a střídání turnusů může docházet k delším čekacím dobám, přičemž místní zá-
stupce CK, resp. delegát musí pokračovat v transferu s ostatními turisty do dalších 
hotelů. 

Dále upozorňujeme, že CK nemá možnost ovlivnit rozsah, obsah a podmínky 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 ubyto-
vaných 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 nezávadnost 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 ho-
telových zařízeních během letní sezóny k dispozici od 08:00 do 18:00. O časovém 
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 hotelového 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 kompen-
zaci. 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 zařízení (komplexu). 

V přímořských zemích se obvykle nepoužívá na pití a vaření voda z vodovodu, pro-
to 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 opakovaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie a v zásobování vodou, 
což má za následek i dočasnou nefunkčnost klimatizace a ostatních 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 hotelo-
vé 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 pojišťovací 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 nemusí 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 prove-
dení apod.). Pokoj, který si v naší CK zakoupíte, však vždy splňuje popis vybavení 
uvedený v části ubytování u každého hotelu v katalogu. Součástí katalogu jsou 
i takzvané ilustrační fotografie, které doplňují představu o dané destinaci. Popis 
jednotlivých ubytovacích zařízení a jejich okolí, jakož i popis hotelových služeb 
odpovídá skutečnosti známé k uzávěrce katalogu.

CK nemůže odpovídat za případné změny, které nastaly později (např. zahájení 
stavební činnosti v okolí apod.) Stejně tak není v kompetenci CK ovlivnit nepřed-
vídatelné 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 označe-
ní 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: kvalita ubytování, kvalita a pestrost služeb, 
celková poloha, vybavení hotelu, resp. areálu, bohatost stravy a doplňkové 
služby (viz tabulka). Při ubytovacích 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 místních poměrů 
a ve spolupráci se zahraničními partnery vybrala všechny ubytovací kapacity tak, 
aby cena odpovídala jejich kvalitě a zároveň i požadavkům klienta. O zařízení, 
jakož i o rozsahu a struktuře jeho základních služeb se dočtete v našem katalogu. 
Hodnocení ubytovacích zařízení - tabulka viz níže. 

Pozn.: Některá ubytovací zařízení svým vybavením, polohou, kvalitou a rozsahem 
služeb či jinými charakteristikami částečně splňují požadavky vyšší třídy. Takovým 
zařízením jsme přidali polosluníčko:  
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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 hygie-
nická 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 uspo-
kojí i náročnější zákazníky

     zařízení vyšší třídy, kde poloha a celková úroveň ubytovacích, stravova-
cích a doplňkových služeb uspokojí i náročné zákazníky

      hotely pro naše nejnáročnější zákazníky

VOUCHER 
Je účastnický poukaz - doklad potvrzující rozsah služeb, které jsou uvedeny 
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 pobytově-
-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 fakulta-
tivních výletů v místní měně přímo na místě pobytu. Za organizaci výletu (který 
si zakoupíte u delegáta) a jeho program plně odpovídá zahraniční 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 nachá-
zející se v každém zařízení CK a podrobně vás o nich budou informovat přímo 
na místě pobytu naši delegáti. 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 kompetent-
ní tyto reklamace řešit. 
CESTOVÁNÍ S DĚTMI 
Rozhodujícím kritériem při uplatňování dětských slev a určení způsobu ubytování 
(příp. typu lůžka) dítěte je dosažený věk dítěte a počet dospělých osob ubyto-
vaných 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 (červenec, 
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 mezinárodního 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 akti-
vity 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 způsob 
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 au-
tobusovou dopravu. Po příjezdu do ubytovací kapacity se můžete ubytovat na zák-
ladě 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 zkušenosti 
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 nápoje. 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 silni-
cích, nadměrné čekání na hraničních přechodech, zhoršené klimatické podmínky, 
případné 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 zájezdech 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 informovali v pobočkách, považujte 
za orientační. Týká se to i poznávacích a pobytově-poznávacích zájezdů. 
Autobusové místenky - náš počítačový software přidělí místenku zdarma 
všem zákazníkům autobusových zájezdů v takovém pořadí, v jakém za zájezd 
zaplatili. V praxi to znamená, že klient, který si zájezd objedná 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 plnohod-
notná, tj. i ty, které mají omezený 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 sklopnými 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 
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o svoz zajišťována svozovým mikrobusem, osobním autem nebo autobusem, který 
nemusí splňovat kritéria dálkového klimatizovaného autobusu. Doprava dálkovým 
klimatizovaným 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 po-
měrně omezená a která je často kontrolovaná ze strany policie i zpětně, prostřed-
nictvím 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 po-
měrně 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 jednotlivých 
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 dopravců, 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 případné zpož-
dění (technické, provozní důvody, vliv počasí, příp. jiné) nebo změnu odletových 
časů. 
Místa v letadle přidělují pracovníci letiště při kontrole identity a předávání 
zavazadel - tzv. „ Check - in „ a CK nemá na toto přidělování vliv. Bližší informace 
ohledně zavazadel, váhových a bezpečnostních limitů a pod. jsou uvedeny v poky-
nech 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 leteckých společností, přeplnění vzdušných letových tras apod. 
Letové časy a letový plán stanoví letecká společnost. Doporučujeme vám do-
stavit 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 destinacích je možný let 
s mezipřistáním na letišti mimo cílové destinace. 
Transfery v cílové destinaci z letiště resp. na letiště jsou většinou zahrnuty 
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 doprovázen 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 započatou noc ubytování, 
a to v souladu s mezinárodními standardy. 
V katalogu naleznete přehledné ceníky k leteckým zájezdům, seřazeny 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, bezpeč-
nostní taxy, emisních a servisních poplatků a transferů na místě 
pobytu (kromě leteckých zájezdů do Albánie, Bulharska, kdy se cena letenky ex-
tra 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 uvedeny 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 zahrnuto v ceně zájezdu dle specifikace 
v ceníku. V ceně jsou dále zahrnuty služby delegáta CK nebo průvodce, DPH. V pří-
padě 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 zájezdů speciální 
fixní cenu letenky (viď cenník) a všechny povinné příplatky, 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 autorizo-
vaného 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 poskytování 
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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) spojené-
ho se zasíláním nabídkových a propagačních materiálů v rozsahu: titul, jméno, 
příjmení, poštovní adresa
4. zprostředkování pojištění mezi zákazníkem a pojišťovací společností v rozsa-
hu:  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 automatizované podobě v době trvání 4 let od uza-
vření smlouvy v souladu s vymezením archivační lhůty v registračním pořádku 
a zlikvidují je ihned po obdržení písemného odvolání souhlasu nebo po uplynutí 
lhůty uvedené v platném registračním plánu a pořádku. 
CK prohlašuje, že zpracované osobní údaje použije jen na výše uvedené účely. CK 
předpokládá, že osobní údaje budou poskytnuté třetím stranám a zprostředkova-
telům 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 provozovnách CK.
• Právním základem zpracování osobních údajů při realizaci zájezdu je plnění 
Smlouvy, ve které vystupují dané osoby buď jako jedna ze smluvních 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 zby-
tečného odkladu informovat CK o změně ve svých osobních  údajích. Za nepravdi-
vost osobních údajů zodpovídá ten, kdo je poskytl.
• Zákazníci mají právo písemně namítat v CK proti poskytování a využívání 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 zprostřed-
kování pojištění nebo účelem přímého marketingu  spojeného se zasíláním nabíd-
kových 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 vše-
obecných 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 přeshraničního 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 smyslu 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 doruče-
ní  odvolání 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 objednavatel uděluje svým 
jménem i jménem ostatních účastníků zájezdu a to na základě zákona, resp. 
jejich písemného souhlasu, o kterém prohlašuje, 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 neza-
ručují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů prohlašuje, že byl seznámený 
s informací, že daná krajina (viz. Katalog Léto 2018) 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 2018 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 soudem 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 jednot-

livé 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 uza-
vřena, 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 republiky, 
Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

3. Zákazník v případě, že nebyla cestovní smlouva uzavřena písemnou formou, učinením 
objednávky zájezdu potvrzuje, že se pred jejím odesláním seznámil s katalogem CK nebo 
nabídkou CK uvedenou na www.tiptravel.cz a těmito všeobecnými smluvními podmín-
kami. 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 uvede-
no 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 zaplacenou 
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 tohoto závazku má 
TIP travel právo od cestovní smlouvy odstoupit (§ 2533 obč. zák.). 

d) cen místních poplatků a daní (např. pobytových či turistických tax). V případě splat-
nosti 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 přístav-

ních 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 poskyt-
nutí 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 tran-
zit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod. pokud je vyža-
dováno), příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti 
u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si obstarat. Cestovní doklad 
musí být platný alespoň 6 měsícu po datumu návratu. Děti bez ohledu na věk musí 
disponovat vlastním cestovním dokladem. 

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 ostatních zá-
kazníků, 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 uzavřenou 
cestovní smlouvou a zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováváním jeho osobních 
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 
kanceláře 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 do-
provod 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 potvrzených 
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 doklad 
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 dosa-
ženo 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 důvo-
du 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 neodvratitel-
né 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 změna 
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 smlouvě, 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. Nedojde-li k uzavření nové 
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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 neposkyt-
ne služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu všechny služby 
nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, 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 pros-
třednictvím 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 zá-
kazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník 
souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. 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 vlastních 
prostředků. 

5. Změny smluvních podmínek na základě přání zákazníka TIP travel, je-li to podle okol-
ností 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 dů-
vodu zrušení zájezdu nebo z důvodu zrušení jednotlivých služeb. Písemné oznámení 
o odstoupení od smlouvy doručí TIP travel zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlou-
vy 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 doporuče-
nou poštou. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo zájezdu/
rezervace. 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 zájezdu 
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 před nástupem na zájezd: 30 %  z ceny objednaných služeb a pojistné 

 45 až 31 dní před nástupem na zájezd: 40 % z ceny objednaných služeb a pojistné 

 30 až 21 dní před nástupem na zájezd: 50 % z ceny objednaných služeb a pojistné 

 20 až 15 dní před nástupem na zájezd: 80 % z ceny objednaných služeb a pojistné 

 14 až 6 dní před nástupem na zájezd: 90 % z ceny objednaných služeb a pojistné 

 5 dní a méně: 100% z ceny objednaných služeb a pojistné. 

 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 připočítá-
vá 10 kalendářních dní. 

7. Nenastoupí-li zákazník na zájezd, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez před-
chozího 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 účastníkem 
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 (reklama-
ce) 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 obchodního 
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 časového 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. 
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6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, 
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 (např. fakultativní výlety). Za předmět rekla-
mace 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 letec-
kého přepravce prostřednictvím formuláře připraveného Evropskou 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 spotře-
bitelských 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 

stornopoplatků 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 účastníkovi 
zájezdu a CK TIP travel s.r.o. nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňova-
ných 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 příslušné-
ho 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 rozsahu 
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 zákaz-
níka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem TIP travelu obchodní sdělení TIP travelu dle 
zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Poskytnutí uve-
dených údajů a souhlas s jejich zpracováním 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 elektronickou 
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 poskytnutí 
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 
nesouhlas 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 úče-
lem a v rozsahu podle odst. 2 CK, nebo jím pověřený zpracovatel v souladu s § 6 zá-
kona 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 rozsahu 
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 osobního 
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 uvedeným 
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 21.11.2017. 

2. Tyto Podmínky se spolu s katalogem považují za nedílnou součást cestovní smlouvy 
(smlouvy o zájezdu). Uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje, že s těmito Všeobecními 
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

JK Travel
Husovo nám. 41/28
Tel: +420 311 600 000
E-mail: info@jktravel.cz

Benešov
CA ADVENTURE PLUS 
Masarykovo nám. 102
Tel: +420 317 728 443
E-mail: info@adventureplus.cz

CA KLÁRA
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

Blatná 
CA KIMM 
J.P. Koubka 81
Tel: +420 736 541 302
E-mail: ca.kimm@seznam.cz

Bohumín
CA FAINE
Čáslavská 244
Tel: +420 608 707 689 
E-mail: faine@faine.cz

INVIA.CZ
Čáslavská 244
Tel: +420 608 707 689
E-mail: bohumin@invia.cz

Boskovice
CK SLUNCE & SNÍH
Růžové náměstí 3
Tel: +420 516 454 484
E-mail: info@slunceasnih.cz

CA BOSKO TOUR
Masarykovo nám. 10/9
Tel: +420 516 452 350
E-mail: info@boskotour.cz

Brandýs nad Labem
CK PAO
Komenského nám. 1267
Tel: +420 739 084 845
E-mail: info@ck-pao.cz

Brno
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 

CA DUKER
Kobližná 18
602 00 Brno
Tel: +420 777 00 66 77
E-mail: info@duker.cz

LAST MINUTE CENTRUM
nám. Svobody 92/21
Tel: +420 542 210 040
E-mail: ca@lastminutecentrum.eu 

OLYMPIA TRAVEL
Kobližná 19
Tel: +420 546 223 498
E-mail: info@olympiatravel.cz

VALDIVIA TOUR
Železná 505/26
Tel: +420 727 951 655
E-mail: info@valdiviatour.cz

Bruntál
INVIA.CZ
Ruská 1632-11
Tel: +420 555 444 673
E-mail: bruntal@invia.cz

Brušperk
CA SLÁVKA TOUR
náměstí 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 MORTIMER
Obchodní 1573
Tel: +420 776 064 094
E-mail: camortimer@seznam.cz

Čáslav
CA RELAX TOUR
Klimenta Čermáka 114
Tel: +420 774 498 481
E-mail: ca.relaxtour@seznam.cz

INVIA.CZ
Generála Moravce 14
Tel: +420 774 133 744
E-mail: caslav@invia.cz

Červený Kostelec
CA SUR 
Havlíčkova 654
Tel: +420 498 100 657
E-mail: info@casur.cz

České Budějovice
INVIA.CZ
České Vrbné 2327
Tel: +420 724 443 443
E-mail: ceske.budejovice@invia.cz

CA ROSLO
nám. Přemysla Otakara II. 84/24 
Tel: +420604919838
E-mail: roslo@roslo.cz 

REKREA cestovní agentura
Široká 12 
Tel: +420 776 546 686
E-mail: rekreacb@seznam.cz 

Česká Lípa
INVIA.CZ
Erbenova 2906
Tel: +420 736 776 744
E-mail: ceska.lipa@invia.cz

ROYAL TOUR
Hrnčířská 859 
Tel: +420 777 668 567 
E-mail: info@royaltour.cz 

Česká Třebová
CK ČIILE
Hýblova 286 
Tel: +420 777 025 093 
E-mail: info@ck-cile.cz

Český Těšín
INVIA.CZ 
Havlíčkova 180/1
Tel: +420 727 876 324
E-mail: cesky.tesin@invia.cz

Dačice
INVIA.CZ
Gothova 149
Tel: +420 727 801 733
E-mail: dacice@invia.cz

Děčín
CA JATOUR
Masarykovo nám. 190/17
Tel: +420 412 516 313
E-mail: info@jatour.cz

Domažlice
INVIA.CZ
Poděbradova 4
Tel: +420 775 914 277
E-mail: domazlice@invia.cz

Dvůr Králové 
INVIA.CZ
Revoluční 79
Tel: +420 499 329 129
E-mail: dvur.kralove@invia.cz

Frýdek - Místek
BOLSA TRAVEL
nám. Svobody - objekt 
křížového podchodu 
Tel: +420 595 537 254 
E-mail: bolsatravel@bolsatravel.cz 

CA SLUNÍČKO
Nádražní 1100 
Tel: +420 558 629 104 
E-mail: ca.slunicko@seznam.cz

FOLTOUR
Radniční 10
Tel: +420 558 622 867
E-mail: foltour@seznam..cz

Frýdlant nad Ostravicí
CA PALMA
Nádražní 516 
Tel: +420 736 540 272 
E-mail: capalma@email.cz

Havlíčkův Brod
CA GLOBUS
Havlíčkovo náměstí 169 
Tel: +420 602 219 944
E-mail:ckglobus@ckglobus.cz

Havířov
CA LETEM SVÉTEM
Dlouhá tř. 476/29 
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.CZ
Široká 4
Tel: +420 596 811 209
E-mail: havirov@invia.cz

Hlinsko

BBS Hlinsko s. r. o.
Adámkova 237
Tel: +420 469 311 433
E-mail: cestovka@bbshlinsko.cz

CA MONIKA
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: +420 595 046 359
E-mail: info@levnelasty.cz

Hodonín

CA MARKO
Rodinova 691/4 
Tel: +420 518 351 914 
E-mail: ck.marko@tiscali.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 

KM TRAVEL
Národní třída 30 
Tel: +420 518 344 220 
E-mail: h2@kmtravel.cz 

Hostinné

CA Elis Travel
U Kaple 831
Tel: +420 603 182 932
E-mail: info@elistravel.cz

CA ORCHIDEA
Náměstí 38 
Tel: +420 720 962 602 
Email: hostinne@ca-orchidea.cz

Hostomice pod Brdy

IV TRAVEL 
Slunečná 548
Tel: +420 728 068 000
E-mail: info@ivtravel.cz
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Hradec Králové

CA KAMILA
S. K. Neumanna 1257/14
Tel: +420 495 580 252
E-mail: info@cakamila.cz

INVIA.CZ
Havlíčkova 508
Tel:+420 495 513 688
E-mail: hradec.kralove@invia.cz

Hranice

INVIA.CZ
Masarykovo nám. 93
Tel: +420 727 899 033
E-mail: hranice@invia.cz

Hrušovany 
nad Jevišovkou

CA MODRÁ LAGUNA
Náměstí Míru 28
Tel: +420 774 742 475
E-mail: info@modralaguna.cz

Humpolec

ADORES
Nerudova 185
Tel: +420 565 533 296
E-mail: cestovka@adores.cz

Hustopeče

CA IDEAL
Dukelské nám. 1/1
Tel: +420 603 534 595
E-mail: info@caideal.cz

Cheb

CA GUNEŠ
Valdštejnova 13 
Tel: +420 777 061 181
E-mail: info@ck-gunes.cz 

INVIA.CZ
Májová 588/33
Tel: +420 354 433 959
E-mail: cheb@invia.cz

Choceň

INVIA.CZ
T.G.Masaryka 789
Tel: +420 737 613 744
E-mail: chocen@invia.cz

Chomutov

K-TRAVEL
Palackého 4467
Tel: +420 474 331 644
E-mail: k.travel@seznam.cz

Chrudim

AGENTURA ŠTÉPÁNKA
Břetislavova 61 
Tel: +420 469 622 768 
E-mail: info@castepanka.com 

Ivančice

INVIA.CZ
Oslavanská 22
Tel: +420 608 144 807
E-mail: ivancice@invia.cz

Jablonec nad Nisou

CA Cesta snů
Dvorská 4950/8
Tel: +421 488 572 019
E-mail: info@cestasnu.cz

CA Lenka Sedláková
E. Floriánové 2 
Tel: +420 775 391 493
E-mail: ckjablonec@seznam.cz

LUPINO TOUR
Liberecká 1
Tel:+420 483 315 731 
E-mail: lupinotour@lupino-ca.cz

CA INDIVINDI
Jiráskova 9
Tel: +420 483 306 627 
E-mail: info@indivindi.cz

Jičín

CA Milena Farská, 
o.z. CK Monatour
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 V2 TRAVEL 
Divadelní 19 
Tel: +420 723 257 770 
E-mail: info@v2travel.cz 

CA Jitka Stránská
Palackého 1308/32
Tel: +420 605 185 720
E-mail: ca.stranska@tiscali.cz 

Jindřichův Hradec

CA Danuše Hronová
Růžová 40 
Tel: +420 384 321 649 
E-mail: CAdana@pel.cz  

INVIA.CZ
Panská 133
Tel: +420 777 788 606
E-mail: jindrichuv.hradec@invia.cz

Kadaň

INVIA.CZ
Mírové náměstí 1
Tel: +420 474 345 820
E-mail: kadan@invia.cz

Karlovy Vary

CA GUNEŠ
nám. Dr. Milady Horákové 
2040 
Tel: +420 777 199 533
E-mail: info@gunes.cz 

INVIA.CZ 
Náměstí Republiky 1066/5
Tel: +420 352 698 690
E-mail: karlovy.vary@invia.cz

Karviná
OÁZA TOUR
Svatováclavská 31 
Tel: +420 596 312 458
E-mail: oazatour@seznam.cz 

SVATKA TOURS 
Čapkova 1515/19 
Tel: +420 596 323 151
E-mail: alena.gondek@volny.cz 

EASY TRAVEL
Fryštátská 2059/55 
Tel: +420 737 826 320
E-mail: info@easy-travel.cz 

Kladno
ASAP DOVOLENA.CZ 
Italská 2421 
Tel: +420 312 664 717 

E-mail:  info@asap-dovolena.cz 
LC KONTAKT
T. G. Masaryka 2725
Tel: +420 777 000 777
E-mail: lck3@lck.cz

CA MONTY s.r.o.
Italská 2316
Tel: +420 311 215 900
E-mail: camonty@camonty.cz

INVIA.CZ
Vodárenská 2381
Tel: +420 312 660 055
E-mail: kladno@invia.cz

Klatovy
INVIA.CZ 
Randova 112
Tel: +420 602 336 649
E-mail: klatovy@invia.cz

Kopřivnice
CK Agentura FOX s.r.o.
Záhumenní 1152
Tel: +420 556 808 250
E-mail: prodejna@ckfox.cz

Kolín
Globus Tour
Na Hradbách 155
Tel: +421 800 101 137
E-mail: info@globus-tour.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
CA ABACA 
Lenka Malíková
Jungmannova 89
Tel: +421 326 550 480
E-mail: info@abaca.cz

CA KRALUPY TRAVEL 
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 

Kutná Hora
INVIA.CZ
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
Tel: +420 731 586 553
E-mail:  info@bellatour.cz

GALILEO tours
Ke Sportovnímu areálu 89
Tel: +420 226 227 558 
E-mail: poradce@galileotours.cz

CA FLIGHT SERVICES
Jánská 864/4 
Tel: +420 485 105 544
E-mail: flightazur@seznam.cz 

CA INFOTOUR
28. října 145/3
Tel: +420 776 745 661 
E-mail:  482772614@iol.cz 

Lipník n. Bečvou
G-TOUR
28.řijna 602
Tel: +420 581 771 503
E-mail: gtour@gtour.cz

Litoměřice
INVIA CZ
Dlouhá 187/33
Tel: +420 478 478 413
E-mail: liberec@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 CZ
Mírové nám. 127
Tel: +420 777 412 068
E-mail: louny@invia.cz

Lomnice nad Popelkou
INVIA.CZ
Palackého 163
Tel: +420 724 086 496
E-mail: lomnice.nad.popelkou@invia.cz

Lovosice
INVIA.CZ
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

Mělník
Galatour
nám. Karla IV. 3359
Tel: +421 315 622 468
E-mail: galatour@galatour.cz

INVIA.CZ
nám. Míru 29/15
Tel: +420 777 949 392
E-mail: melnik@invia.cz
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Milevsko
CK NEAN TOUR 
Riegrova 145 
Tel: +420 382 522 555
E-mail: info@neantour.cz

Mladá Boleslav
CA PLANET
Náměstí Míru 52 
Tel: +420 326 737 445
E-mail: ca-planet@ca-planet.cz

CA TRAVEL TIME
Jana Palacha 1213 
Tel: +420 326 726 600 
E-mail: info@travel-time.cz

Mnichovo Hradiště
INVIA.CZ
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

Most
a-turist s. r. o.
Budovatelů 2375
Tel: +420 777 257 062
E-mail: info@a-turist-most.cz

CA EUROTURIST
tř. Budovatelů 1987
Tel: +420 476 124 270
E-mail: info@euroturist.cz

Náchod
A-Z TRAVEL
Palackého 27
Tel: +420 491 423 688 
E-mail: info@aztravel.cz

Neratovice
INVIA.CZ
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
ALLEGRO cestovní agentura
Čsl. armády 172 
Tel: +420 313 573700 
E-mail: allegro.kapkova@tiscali.cz

ROYAL TRAVEL
Komenského  nám. 113
Tel: +420 313 502 798
E-mail: klara@royaltravel.cz

Nový Jičín
Cestovní agentura 
LANDSON
K Nemocnici 3
Tel: + 420 556 70 10 30 
E-mail: info@nabidkazajezdu.cz

LM TOUR 
Ludmila Kellerová
gen. Hlaďo 22 
Tel: +420 720 101 648
E-mail: info@lmtour.cz

Nymburk
CA TEREZA
Nerudova 697/1 
Tel: +420 325 511 844 
E-mail: ad.farkasova@tiscali.cz

Nýřany
CA RODATOUR
Benešova 745
Tel: +420 377 932 266
E-mail: info@rodatour.cz

Olomouc
BOHEMIAN FANTASY
Tř. Kosmonautů 1288/1
Tel: +420 585 225 878
E-mail: info@bohemianfantasy.cz

CK PALMA
OC OLYMPIA OLOMOUC 
Tel: +420 585 154 587 
E-mail: palmaol@ck-palma.cz 

CK REKOS
Slovenská 539/12
Tel: +420 585 228 774 
E-mail: rekos@rekos.cz

Opava
CA HARY TOUR 
Radomír Štencl
Dolní náměstí 1
Tel: +420 608349032 
E-mail: info@harytour.cz 

CA REKRETOUR
Hrnčířská 15a 
Tel: +420 553 715 387 
E-mail: rekretour@seznam.cz 

CA ALEXA
Dolní náměstí
Tel: +420 603 734 752 
E-mail: ca@caalexa.cz

Opočno
CA MARIN 
Nádražní 167 
Tel: +420 494 667 848 
E-mail: ca-marin@email.cz 

Orlová
CA Věra Ježová
Masarykova třída 1325 
Tel: + 420 596 516 387 
E-mail: vjezova@iol.cz 

Ostrava

AGENTURA HANA
Čs.legií 7
Tel: +420 596 120 694
E-mail: info@agenturahana.cz 

CA LUMIS
Teslova 1129/2B 
Tel: +420 739 617 168 
E-mail: ca-lumis@ca-lumis.cz 

CESTOVKA29
U Nemocnice 2
Tel: + 420 775 222 051 
E-mail: info@cestovka29.cz

CA FAVORIT
Nádražní 33
Tel: +420 596 128 580 
E-mail: info@favorit.as

CA TINA TRAVEL
28. října 341/184
Tel: +420 596 933 999 
E-mail: info@tinatravel.cz

CK DUHA TOUR
Opavská 823/61 
Tel: +420 596 918 333 
E-mail: duhatour@seznam.cz 

TRAVEL CENTRUM 
Mgr. Hana Přindišová 
Tyršova 20 
Tel: +420 596 111 122 
E-mail:  info@super-more.cz 

Pardubice

AGENTURA HaK 
David Čada 
Smilova 308 
Tel: +420 602 939 698 
E-mail: dovolena@volny.cz 

CA Ivana Kopecká
Třída Míru 71 
Tel: +420 776 310 582 
E-mail: ivanakopecka@seznam.cz 

CA KIORA
Lonkova 467 
Tel: +420 774 295 334 
E-mail: info@kiora.cz  

CA Jaroslava Střídová
Čacké 1120
Tel: +420 724 858 467 
E-mail: cestovka@stridasport.cz

Pelhřimov

Adores
Solní 57
Tel: +421 565 333 647
E-mail: pelhrimov@adores.cz

INVIA.CZ
Nádražní 805
Tel: +420 774 147 710
E-mail: pelhrimov@invia.cz

Písek
CA LASTY
Nerudova 67/6
Tel: +420 777131856 
E-mail: calasty@seznam.cz

C.A .TRAVEL Písek
Havlíčkovo náměstí 95 
Tel: +420 382 224 120 
E-mail: ca.travelpisek@volny.cz 

Plzeň
CA A-TURIST Plzeň
Husova 5 
Tel: +420 377 222 207 
E-mail: info@a-turist.cz 

CA ELI TOURS
 Na Roudné 276/19 
Tel: +420 603 472 442 
E-mail: plzen@elitours.cz

CA GRINNI TOUR
Masarykova 75
Tel: +420 377 919 234
E-mail: grinnitour@seznam.cz 

CA IDEAL-TOUR Plzeň 
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: caivanka@gmail.com

Polička
CK KO-TOUR 
Riegrova 52 
Tel: +420 461 723 740 
E-mail: policka@kotour.cz 

Praha
AIR MARINE TRAVEL
Václavské nám.  43
Tel: +420 224 323 074 
E-mail: ck@airmarine.cz

CA AMITIÉ
Petrská 1131/2 
Tel: +420 603 217 041 
E-mail: caamitie@seznam.cz 

NECKERMANN AGENTURA 
provozovatel TEEM Praha
Petržílkova 2706/30 
Tel: +420 251 615 792 
E-mail: fira24@email.cz

CA GLOBUSTRAVEL.CZ 
Rubensova 2238/4 
Tel:+420 274 775 062 
E-mail: info@globustravel.cz 

CA ČAMBITOUR
Spálená 51 
Tel: +420 607 560 440
E-mail: lucka@cambitour.cz 

GALA-TRAVEL
Švehlova 32 - Park Hostivař
Tel: +420 271 752 362 
E-mail: info@galatravel.cz

levnezajezdy.cz
Zborovská 1204/10
Tel: +421 270 005 170
E-mail: poradce@levnezajezdy.cz

NUBIS.CZ
Arkalycká 757 
Tel: +420 222 365 747
E-mail: nubis@nubis.cz

superzajezdy.cz
Chrudimská 2a
Tel: +421 272 743 981
E-mail: info@superzajezdy.cz 

TRAVEL GROUP
Pecháčkova 1242/4 
Tel: +420 732 402 202 
E-mail: info@travel-group.cz 

Prachatice
CK OCEAN 
Zvolenská 30 
Tel: +420 388318746 
E-mail: prachatice@ca-ocean.cz

Přerov
CA CYLINDR
Žerotínovo nám. 253/25 
Tel: +420 581 218 016 
E-mail: kubova@dovolenacylindr.cz 

INVIA.CZ
nám. T.G. Masaryka 555/16
Tel: +420 581 220 100
E-mail: prerov@invia.cz

Příbram
CK LUCIE
Václavské náměstí 144 
Tel: +420 318 630 837 
E-mail: cklucie@cklucie.cz

Roudnice nad Labem
1. CESTOVNÍ AGENTURA 
František Scherbaum
Jungmannova 1033 
Tel: +420 602 260 782 
E-mail: agentura@1-cestovni.cz 

Rousínov
CK GRAND TRAVEL
Sušilovo náměstí 425/48 
Tel: +420 517 371 868 
E-mail:  info@grandtravel.cz 

Rožnov 
pod Radhoštěm
CA Jana Arendášová
Revoluční 715 
Tel: +420 571 657 080 

INVIA.CZ
Meziříčská 2868
Tel: +420 571 620 133
E-mail.: roznov.pod.radhostem@invia.cz
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Říčany

INVIA.CZ
17. listopadu 51/1
Tel: +420 602 685 324
E-mail: ricany@invia.cz

Slaný

CA VITATUR
Masarykovo nám. 138/13 
Tel: +420 312 522 029 
E-mail: vitatur@cavitatur.cz

Slavičín

CA SUN TOUR
Mladotické nábřeží 848
Tel: + 420 577 341 994 
E-mail: marta.koncicka@centrum.cz

Skuteč

CA JOLANA
Vítězslava Nováka 949 
Tel: + 420 608 222 713 
E-mail: info@jolanatour.cz 

Sokolov

CK FK
Staré náměstí 37 
Tel: +420 352 623 319 
E-mail: ckfk@ckfk.cz 

Stará Boleslav

CA BOHEMIA
Tel: +420 326 913 101 
E-mail: jana.s.vichova@seznam.cz 

Strakonice

CA LETÍME
www.caletime.cz 
internet. prodej
Tel: +420 774 559 281 
E-mail: info@caletime.cz 

Svitavy

CA PALMA
Nám. Míru 89
Tel: +420 461 541 000 
E-mail: palma@ck-palma.cz  

Šumperk

CA ATLAS
Slovanská 16
Tel: +420 583 211 009 
E-mail: caatlas@caatlas.cz 

CA MOJE VOLNO
Palackého 2 
Tel: +420 777 675 658 
E-mail: info@mojevolno.cz 

CA JESENIATOUR
Komenského 2 
Tel: +420 583 213 441 
E-mail: jeseniatour@jeseniatour.cz 

Šternberk

CA Eva Bartoňková
Čs. armády 7 
Tel: +420 585 013 470 
E-mail: evabartonkova@centrum.cz

Tábor

CK COMETT PLUS 
9. května 1989
Tel: +420 381 256 079 
E-mail: ck@comettplus.cz 

INVIA.CZ
Fr. Křižíka 2840
Tel: +420 775 775 797
E-mail: tabor@invia.cz

 Tanvald

CA BEZVACESTOVÁNÍ.CZ 
Krkonošská 90
Tel: +420 608 027 703 
E-mail: info@bezvacestovani.cz  

Tachov

INVIA.CZ
Náměstí Republiky 57
Tel: +420 374 721 681
E-mail: tachov@invia.cz

Teplice

CA ASSIST – your way
U Nemocnice 3064
Tel: +420 417 532 669 
E-mail: info@i-assist.cz

Tišnov

CA TRAVEL SERVIS 
Brněnská 153
Tel: +420 549 410 522 
E-mail:   info@cktravel.cz

Trutnov

CA CESTOVÁNÍ SNŮ 
Miroslava Kohutová 
internet.prodej
Tel: +420 724 513 656 
E-mail: info@cestovanisnu.cz 

CK LADA
Bulharská 54 
Tel: +420 499 819 018 
E-mail: cklada@lada-trutnov.cz

Třebíč

ADRIATIC TOUR 
Smila Osovského 42/6 
Tel: +420 568 840 340 
E-mail: adriatictour@seznam.cz 

PALMATOUR 
Cestovní centrum
Karlovo nám. 16/22 
Tel: +420 568 842 824 
E-mail: info@cestovnicentrum.cz 

Třinec

BENFICA 
cestovní kancelář
Náměstí Svobody 527 
Tel: +420 558 331 959  
E-mail: info@benfica.cz 

CA ISLA 
Michaela Vilímová
Dukelská 1137 
Tel: + 420 558 989 858 
E-mail: caisla@caisla.cz 

CK MARTED
náměstí Svobody 1274 
Tel: +420 558 325 074 
E-mail: marted@marted.cz 

Týnec nad Sázavou

CA GLOBUS
Jílovská 504 
Tel: +420 721 782 626 
E-mail: info@caglobus.cz 

Uherské Hradiště

CK Primaroute
Hradební 52 
Tel: +420 572 554 145 
E-mail: primaroute@seznam.cz

CA MOJE CESTA
Masarykovo nám. 34 
Tel: +420 572 550 420 
E-mail: zajezdy@mojecesta.cz 

JD TOUR 
Františkánská 1241
Tel: +420 608 370 800 
E-mail: jdtour@jdtour.cz 

Ústí nad Labem

BOHEMA REISEN 
Hana Čechová
Hrnčířská  57/10- V Jirchářích 
Tel: +420 475 211 846 
E-mail: info@bohemareisen.cz

KTOUR Kamila Urbánková
Mírové nám. 99/23 
Tel: +420 475213003 
E-mail: info@ktour.cz 

Ústí nad Orlicí

CA VIA – Lydie Sloupenská
Čs. Armády 1181 
Tel: +420 733 781 781 
E-mail:  rezervace@cavia.cz 

Valasšské Meziřičí

CA LAST MINUTE
Mostní 98/8
Tel: + 420 571 610 111 
E-mail: ca.lastminute@seznam.cz 

CA VIA TOURS
Stříbrná 676 
Tel: +420 571 612 606 
E-mail: viatours@viatours.cz 

Vendryně

CA GORTOUR
Vendryně 412
Tel: +420 558 329 507
E-mail: goryl.s@seznam.cz

Veselí nad Moravou

CA MOJE CESTA
Masarykova 114 
Tel: +420 518 322 285 
E-mail: info@mojecesta.cz 

Vlašim

CA YVETTA
Riegrova 1828 
Tel: +420 317 847 132 
E-mail: info@ca-yvetta.cz 

Vrchlabí

INVIA.CZ
Krkonošská 186
Tel: +420 493 815 534
E-mail: vrchlabi@invia.cz

Vsetín

INVIA.CZ
Smetanova 1056
Tel: +420 728 674 028
E-mail: vsetin@invia.cz

Vysoké Mýto

INVIA.CZ
Litomyšlská 57
Tel: +420 776 080 181
E-mail: vysoke.myto@invia.cz

Vyškov

COLUMBUS 
cestovní kancelář
Masarykovo nám. 4 
Tel: +420 517 346 020 
E-mail: info@ckcolumbus.cz

INVIA.CZ
Dobrovského 1
Tel: +420 777 765 123
E-mail: vyskov@invia.cz

Zlín

CK ZLÍNTOUR TRIPS
Štefánikova 17
Tel: +420 577 211 700
E-mail: info@zlintourtrips.cz

INVIA.CZ
Dlouhá 5136
Tel: +420 602 767 482
E-mail: zlin@invia.cz

LIMES TRAVEL
Zarámí 92 
Tel: +420 577 584 150 
E-mail: info@limestravel.cz 

SOLOTOUR
Dlouhá 4309 
Tel: +420 577 210 088 
E-mail: solotour@centrum.cz 

Znojmo

CA JINÁ
Hakenova 25
Tel: +420 777 841 122 
E-mail: ca.jina@centrum.cz 

CA SUN-DAY agency
Dr. M. Horákové 10 
Tel: +420 515 261 637 
E-mail: info@sun-day.cz 

INVIA.CZ
Velká Michalská 184/1
Tel: +420 515 223 099
E-mail: znojmo@invia.cz

Žatec

CA DÁMSKÝ KLUB
Volyňských Čechů 2911
Tel: +420 415 711 094 
E-mail: miluse.dyrsmid@seznam.cz 

Žďár nad Sázavou

INVIA.CZ
Nádražní 465/15
Tel: +420 566 623 667
E-mail: zdar.nad.sazavou@invia.cz

Internetový prodejci:

CESTUJ.CZ
Tel: +420 725 876 843
E-mail: cestuj@cestuj.cz

INVIA.CZ
Tel: +420 226 000 622 
E-mail: poradce@invia.cz

LAST.CZ
Tel: +420 227 222 277
E-mail: info@last.cz

LEVNÉ ZÁJEZDY 
Tel: +420 270 005 170 
E-mail: poradce@levnezajezdy.cz 

STUDENT AGENCY
Nám. Svobody 17
Tel: +420 800 100 300 
E-mail: info@studentagency.cz

TRAVELPORTAL.CZ
Tel: +420 234 121 121 
E-mail: info@travelportal.cz

ZÁJEZDY.CZ
Tel: +420 800 656 610 
E-mail: zajezdy@zajezdy.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 tiptravel.cz

2018milujeme léto


	v
	v



