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ITÁLIE – PORTUGALSKO – MALTA
LAGO DI GARDA • TOSKÁNSKO • ELBA • SARDINIE • ISCHIA
KALÁBRIE

• SICÍLIE

• MADEIRA

Přemýšlíte nad dárkem
pro své blízké?
Věnujte jim dárkový poukaz na zájezd od CK FISCHER
dle vlastního výběru!
• Ideální k jubileu, jako svatební dar, vánoční
dárek, k narozeninám, nebo jen tak…
• Nominální hodnota
dle Vašeho přání
• Design dle Vašeho výběru
• Platnost 1 rok
K zakoupení na všech pobočkách
CK FISCHER nebo na 800 12 10 10
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úvodní slovo

Vážení klienti,
Itálie, Portugalsko i Malta jsou země, kde si naplno užijete jižanskou
pohodovou atmosféru. Ať už vyhledáváte koupání a opalování
na nekonečných plážích, nebo vás baví objevovat historická zákoutí
pobřežních měst, jsem si jistá, že si z tohoto katalogu vyberete to pravé.
Vychutnejte si světově uznávanou italskou gastronomii na některé
z pláží Kalábrie, Sardinie nebo Sicílie. Užijte si dovolenou
na největším ostrově Středozemního moře, který skrývá četné
množství historických i přírodních pozoruhodností.
Vydejte se po stopách přírodních krás na Madeiru
či za památkami na úchvatnou Maltu.
Dbáme na to, aby všechny hotely v naší nabídce patřily
k nejlepším, jaké lze v dané oblasti nalézt. Můžete se také
přesvědčit, že množství služeb, které vám poskytneme od prvního

REZERVUJTE NA FIRST MINUTE

ZA NEJLEPŠÍ
CENU!

odbavení až po návrat z dovolené, je skutečně unikátní.
Jako zkušení cestovatelé jistě víte, že nejpopulárnější letoviska
a nejlepší hotely je ideální rezervovat v předstihu. Proto bych vám

Vyberte si letní dovolenou u moře z široké nabídky
First Minute a získejte k nákupu i řadu výhod.

i v letošním roce ráda doporučila nabídku First Minute. Můžete získat
slevu až 29 810 Kč na dospělou osobu, nebo 1 dítě do 18 let zcela

Výhody, na které se můžete těšit při objednání zájezdu do 15. 1. 2020:

zdarma + až další 2 děti do 18 let jen za cenu letenky. Koupit dovolenou
v nabídce First Minute přitom nenese žádné riziko: termín, destinaci

1. MŮŽETE SI VYBRAT TYP SLEVY

i hotel můžete zdarma změnit ještě týden před odletem a předem stačí

Sleva až 29 810 Kč za každého dospělého nebo 1 dítě do 18 let zcela zdarma + až další 2 děti do 18 let jen za cenu

uhradit zálohu pouze 1 490 Kč na osobu. Během své dovolené můžete

letenky.*

navíc využít parkování na/u letiště za zvýhodněnou cenu 199 Kč.

* Nabídka platí ve vybraných hotelech a termínech v doprovodu minimálně 2 dospělých osob.

Až si prohlédnete katalog, jsme vám dále plně k dispozici. Můžete nás

2. PARKOVÁNÍ NA/U LETIŠTĚ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

navštívit v pobočkách po celé České republice a na Slovensku nebo

Využijte k zájezdu zvýhodněné parkování za 199 Kč u letiště v Praze s bezplatným odvozem na letiště i zpět nebo

zavolat na bezplatnou infolinku 800 12 10 10. Kdykoli také navštivte náš

přímo na letišti v Brně a Ostravě.*

web www.fischer.cz, kde najdete další informace a nejaktuálnější ceny.

* Množství parkovacích míst za zvýhodněnou cenu je omezené a nabídka platí pouze do vyčerpání kapacity.

Přeji vám krásnou dovolenou.

3. NEMUSÍTE PLATIT CELOU ČÁSTKU ZÁ JEZDU
Žádné obavy. Teď stačí zaplatit zálohu jen 1 490 Kč, zbytek až 60 dní před odletem.
4. MOŽNOST ZMĚNY ZÁ JEZDU JEŠTĚ TÝDEN PŘED ODLETEM
Včasným výběrem dovolené nic neriskujete. U nás máte možnost si zdarma změnit zájezd ještě týden před odletem.*
* Službu je možné zakoupit za 1 Kč/osoba k připojištění Fischer Plus. Více informací
naleznete v Podmínkách pro cestující v sekci Změny knihování ze strany zákazníka.
NABÍDKA PLATÍ PŘI OBJEDNÁNÍ ZÁ JEZDU DO 15. 1. 2020.
Podmínky a výše slev závisí vždy na konkrétní destinaci, hotelu, termínu a délce pobytu. Veškeré výhody
First Minute budou zákazníkovi přiznány při uzavírání smlouvy o zájezdu. Nárokovat slevy zpětně nelze.

Jolana Zavadilová
ředitelka sekce zájezdů k blízkým mořím
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Pro více informací navštivte kteroukoli naši pobočku, volejte infolinku 800 12 10 10 nebo jděte na www.fischer.cz.
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PROČ NA DOVOLENOU
S CK FISCHER?

1. ŠIROKÉ PORTFOLIO ZÁ JEZDŮ

3. MÁME ZKUŠENÉ A KVALITNÍ DELEGÁTY

5. O SVÉ PENÍZE NIKDY NEPŘIJDETE

Naši delegáti se v destinaci postarají o váš komfort

Cestovní kancelář FISCHER je pojištěna proti úpadku. To

Cestovní kancelář FISCHER je součástí FISCHER Group, největší

a pohodlí. Po celou dobu pobytu jsou vždy připraveni

pro vás znamená jistotu, že nikdy nepřijdete o své peníze

cestovní skupiny v České republice. Máme dlouholetou tradici

vám s čímkoliv pomoci, poradit či doporučit, kam se

a že se vždy dostanete zpět domů. Máme pojistku proti

a nabízíme široké portfolio zájezdů – letní i zimní dovolené

podívat, co nakoupit nebo čeho se vyvarovat. Zkrátka

úpadku u ERV Evropské pojišťovny, a. s. Ta vám garantuje

u moře, klubové dovolené s dětským klubem Funtazie nebo

udělají maximum pro vaši bezproblémovou dovolenou.

zajištění cesty z místa pobytu v zahraničí (pokud byla součástí

– NEJVĚTŠÍ CESTOVNÍ SKUPINA V ČR

Fun & Active, exotické a poznávací zájezdy, eurovíkendy, plavby
4. GARANTUJEME VÁM NEJVYŠŠÍ KVALITU

Na míru pro vás zajistíme také zahraniční teambuildingové akce,

Spolupracujeme s více než 600 prověřenými hotely, které

svatbu a líbánky i jakoukoliv jinou dovolenou přesně podle

pravidelně navštěvujeme a kontrolujeme kvalitu jejich služeb,

vašeho přání. Máme také nejširší nabídku doplňkových služeb

abyste dostali vždy tu nejlepší nabídku zájezdu. V případě

od pojištění, parkování na letišti, možnosti rezervace míst v letadle

jakýchkoliv problémů přichází na řadu systém kompenzací, tzv.

Máme širokou síť poboček po celé České republice

až po zajištění speciálního vybavení na pokoj pro vaše nejmenší.

ITQ Standard – mezinárodní standard kvality cestovních služeb.

a na Slovensku. Svoji dovolenou si můžete vybrat, kdekoliv

V rámci reklamace vám může být vráceno až 100 % ceny zájezdu.

a kdykoliv se vám to hodí. Jsme vám k dispozici také

pakliže se zájezd uskuteční pouze částečně nebo vůbec.
6. JSME TU PRO VÁS V POBOČKÁCH,
NA INFOLINCE I ONLINE CHATU

2. VŽDY AKTUÁLNÍ NABÍDKA

na bezplatné telefonní lince 800 12 10 10 a na chatu

Ať už zvolíte výhodný nákup v rámci nabídky First Minute,

přímo na našich stránkách www.fischer.cz.

nebo čekáte na skvělý tip last minute, vždy u nás najdete
rozmanitou, neustále aktualizovanou nabídku zájezdů.

6

vámi zakoupeného zájezdu) nebo finanční kompenzaci,

i tematické zájezdy, jako jsou například dovolené s golfem.

hodnocení
hotelů
– názory
cestovatelů

qr kód – aktuální ceny
snadno a rychle
CHCETE ZNÁT AKTUÁLNÍ CENY
A VOLNÉ TERMÍNY?
Všechny informace získáte rychle a pohodlně

VÁHÁTE, KTERÝ HOTEL VYBRAT?

pomocí svého mobilního telefonu. Každý hotel

Porovnejte hodnocení od cestovatelů a turistů z celého světa.

a nabídka mají svůj vlastní QR kód, který naleznete vždy
vpravo dole u daného hotelu či nabídky zájezdu.

HODNOCENÍ PORTÁLU TRIPADVISOR
TripAdvisor je největší cestovní portál na světě, kde najdete

CO POTŘEBUJETE K PŘEČTENÍ QR KÓDU?

recenze, hodnocení a fotografie bezmála 1 milionu hotelů z celého

Mobilní telefon s fotoaparátem, nainstalovanou čtečkou

světa. Využijte zkušeností těch, kteří hotely skutečně navštívili!

QR kódů a připojení k internetu. Čtečka QR kódů je
aplikace, kterou nainstalujete pomocí služby pro stahování
aplikací příslušející vašemu chytrému telefonu.
JAK NAČÍST QR KÓD?

VZOROVÝ PŘÍKLAD:

Stačí spustit aplikaci a načíst kód umístěný na okraji

4,5
TripAdvisor 4 450 hodnotících

stránky. Aplikace vás pak sama přesměruje
na internetovou stránku, kde naleznete potřebné
informace včetně aktuálních cen a volných termínů.
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FISCHER
SLUŽBY
Užijte si komfort po všech stránkách. Výběrem samotné
dovolené totiž naše práce zdaleka nekončí. Postaráme se
o vše potřebné, co k bezproblémově strávenému pobytu
neodmyslitelně patří. Chcete si do kufrů přibalit více věcí?
Předem zajistíme nadváhu zavazadel. Chcete během letu
sedět vedle svých blízkých? Pomůžeme vám s výběrem těch
správných sedadel. Nechte nám zpříjemnit vaše cestování
se vším všudy. A tím máme na mysli třeba kvalitní cestovní
pojištění nebo i dopravu na samotné letiště. Zajistíme vám
pohodlný transfer z jakéhokoliv místa v Praze až na Letiště
Václava Havla Praha. Pokud pojedete vlastním vozem,
zařídíme vám výhodně bezpečné a kryté parkování přímo
na letišti. Odlétejte na dovolenou s čistou hlavou díky
příjemně strávenému času v letištním salonku a dopřejte
si na palubě vybraných letů bohatší menu. A příletem
do destinace to nekončí. Obstaráme privátní transfer
z letiště do hotelu a zpět za zvýhodněné ceny. Stejně tak
máte možnost objednat si výhodné půjčení vozu předem.

REZERVACE SEDADEL
U vybraných letů si můžete před odletem zvolit, kde
i vedle koho chcete v letadle sedět. Vyhněte se situaci,
že budete mít místa v různých částech letadla.
Buďte si nablízku i během letu!
Cena od 600 Kč / zpáteční let

VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ

LETIŠTNÍ SALONKY

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

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

• Komplexní cestovní pojištění

• Denní tisk

• Pojištění léčebných výloh

• WiFi

• Pojištění storna a letenek

• Dětský koutek (Praha)

• Celoroční pojištění pro opakované cesty

• Individuální odbavení a bezpečnostní kontrola (Praha)

Cena od 300 Kč / osoba / pobyt
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Cena od 420 Kč / osoba

NADVÁHA ZAVAZADEL

PRONÁJEM AUT

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

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

Nechte starosti se zavazadly na nás!

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

Cena od 680 Kč / 1 směr

Cena u prodejce / na webových stránkách

PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI

CATERING

Využijte cenově výhodné a pohodlné parkování
na/u letiště v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě.

Zpříjemněte si let a dopřejte si na palubě nadstandardní občerstvení. Vybírat můžete z široké nabídky
jídel a nápojů.

• Na letišti v Praze kryté parkování přímo u terminálů, s ostrahou a kamerovým systémem
nebo hlídané parkování v blízkosti letiště s bezplatným transferem na letiště a zpět.

• Kompletní menu

• V Brně a Ostravě parkovací plochy v pohodlné vzdálenosti od odbavovací haly

• Teplá a studená jídla

• V Bratislavě parking v blízkosti letiště s bezplatným transferem na letiště a zpět.

• Dětská menu

Cena od 580 Kč / 8 dní

• Nápoje

Cena od 150 Kč / 1 let
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To nejlepší
pro klienty
CK Fischer!

Jsme jediní specialisté na cestovní pojištění
V CK Fischer to dobře vědí
Díky naší dlouholeté spolupráci a pravidelnému školení Vám umí prodejci CK Fischer doporučit pojištění,
které je pro Vás nejvhodnější. Delegáti mají přímo v místě Vašeho pobytu k dispozici seznam prověřených
lékařských zařízení a dokáží Vám ochotně a hlavně rychle pomoci. Naše spolupráce je zárukou, že o Vás
v případě potíží na cestách bude 100% postaráno.

www.ERVpojistovna.cz
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Proč je cestovní pojištění ERV Evropské nejlepší
Kvalitní služby pro klienty CK Fischer

1

Skuteční specialisté
na cestovní pojištění

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

4

2

Široký rozsah pojistné
ochrany

3

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

Delegáti CK Fischer díky dlouholeté spolupráci
a pravidelnému školení velmi dobře znají podmínky našeho pojištění, mají seznam lékařských
zařízení a umí klientům v případě potřeby rychle
a ochotně poradit. Mohou tak garantovat 100%
podporu i při řešení pojistné události v destinaci.

Vlastní non-stop
asistenční služba

Vlastníme asistenční službu Euro-Center
Prague, s níž sídlíme v jedné budově.
Můžeme tak jednoduše řídit způsob
pomoci našim zákazníkům. Asistenční
služba je k dispozici non-stop v češtině.

Helsinki
Moscow

Prague

5

New York

Vlastní celosvětová síť
pomoci přímo v místě

Koncern ERV má v hlavních turistických
destinacích na všech kontinentech síť
Euro-Center, která jsou připravena pomoci přímo v místě problému. Díky této síti
pravidelně prověřujeme kvalitu lékařských
zařízení a úroveň poskytované péče.

6

Bezkonkurenčně rychlá
likvidace škod

Naše likvidace pojistných událostí je velmi
vstřícná a bezkonkurenčně rychlá. Drtivou
většinu škod uzavřeme do 7 pracovních
dnů. Jako jediná pojišťovna umožňujeme
skutečně 100% on-line hlášení škody přes
web www.ERVpojistovna.cz.
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Pojištění, které delegáti
CK Fischer dobře znají

Téměř 100 %
spokojených klientů

99,4 % našich klientů je spokojeno se službami, které jim poskytujeme před cestou, během
ní i po návratu. Mezi všemi pojišťovnami máme
nejvíce klientů, kteří jsou ochotni nás doporučovat svým příbuzným a známým.

Madrid
Palma de
Mallorca

Sao Paulo

7

Istanbul
Larnaca

Bangkok

Cape Town

Nejlepší pojišťovna
v oboru

Již jedenáctkrát jsme byli členy Asociace českých pojišťovacích makléřů zvoleni Pojišťovnou roku v kategorii „Specializované pojištění.“
Po šestnácté v řadě jsme pak zvítězili v soutěži TTG Travel Awards jako pojišťovna s nejlepším cestovním pojištěním v ČR.

Beijing

Sydney

8

Silné mezinárodní
zázemí

Jsme součástí největší světové skupiny
cestovních pojišťoven ETIG, patříme do
rodiny ERGO a Munich Re, jedné z vedoucích
světových zajišťoven. Máme více než 100
let mezinárodních zkušeností při pojišťování
cestovních rizik.
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Srozumitelné
pojistné podmínky

Naše pojistné podmínky jsou srozumitelné
a všechny případné výluky jsou barevně
zvýrazněny, aby klienti viděli, že před nimi
nic neskrýváme.

místa jako stvořená pro letní dovolenou
u moře
Každá destinace, kterou jsme pro vás vybrali pro trávení dovolené v letním období, zaručuje teplé
a slunečné počasí. Je jen na vás, pro kterou se rozhodnete.
DESTINACE

LETIŠTĚ

POČET
NOCÍ

VZDÁLENOST DOBA LETU ODLETOVÝ DEN

Itálie – Lago di Garda

-

800 km

-

-

4/5/6/7/8

Itálie – Toskánsko

-

1 100 km

-

-

6/7/8/14

Itálie – Elba

-

1 110 km

-

-

6/7/8/14

Itálie – Sardinie – Cagliari

PRG

1 400 km

2:20 hod.

čtvrtek/neděle

7/10/11/14

Itálie – Sardinie – Olbia

PRG

1 300 km

2:05 hod.

sobota

7/14

Itálie – Ischia

PRG

1 400 km

1:55 hod.

sobota

7/14

Itálie – Kalábrie

PRG

1 500 km

2:20 hod.

úterý/pátek

7/10/11/14

Itálie – Kalábrie

BRQ

1 500 km

2:15 hod.

úterý

7/14

Itálie – Sicílie

PRG

1 600 km

2:35 hod.

středa/neděle

7/10/11/14

Portugalsko – Madeira

PRG

3 400 km

4:40 hod.

pondělí/pátek

7/10/11/14

Malta

PRG

1 800 km

2:35 hod.

sobota

7/14

PRG – Praha, BRQ – Brno

EVROPA
PRAHA
BRNO

AT L A N T S K Ý
OCEÁN

LAGO DI GARDA
TOSKÁNSKO
ELBA

PORTUGALSKO

ČERNÉ
MOŘE

ITÁLIE

ISCHIA
SARDÍNIE

KALÁBRIE
SICÍLIE
MALTA

STŘEDOZEMNÍ
MOŘE

MADEIRA

AFRIKA

12

ASIE

SERVIS NA PALUBĚ
Přehled základních nabízených služeb leteckou společností Smartwings u příslušných leteckých spojení.
SLUŽBA
Bez servisu
(Buy on Board)

DESTINACE – PŘÍLETOVÁ LETIŠTĚ

POPIS SLUŽBY

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

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

Omán, Arabské emiráty, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife
Rozšířené menu
(Full Meal and
Beverages Service)

Teplé nebo studené menu, dezert
a nealkoholický nápoj, pivo, víno,
káva nebo čaj. Již při rezervaci
si můžete zakoupit rozšířené
občerstvení dle naší nabídky.

Lety ze Slovenska

Na těchto letech je všem podáváno
zdarma občerstvení ve formě bagety
a jednoho nealkoholického nápoje

Odlety z Bratislavy a Košic

Nabídka rozšířeného servisu platí pouze na letech společnosti Smartwings. Změna produktu vyhrazena.
Rozdělení letů dle poskytovaného občerstvení se může během sezóny měnit. U některých typů letadel může být z důvodu absence
ohřevného zařízení teplá strava nahrazena stravou studenou.

NABÍDKA NADSTANDARDNÍHO CATERINGU
Aby byl váš let příjemným a komfortním zážitkem, nabízíme vám již nyní, při rezervaci zájezdu, možnost
dokoupit občerstvení na letech společnosti Smartwings.
Travel Plus Comfort

.....................................................................................................................................................................

1 995 Kč /1 směr, 3 990 Kč /obě cesty

Bohatší catering na velkém platě (předkrm, teplé jídlo, desert, kanapky) s výběrem alkoholických a nealkoholických nápojů, salónek
na letišti v Praze, Brně, Ostravě, podhlavníky Travel Plus Comfort, deka a polštář, welcome drink, zvýšená péče posádky, zvýšená volná
váha zapsaných zavazadel na 32 kg. Seating v přední části letadla, místa nejsou oddělena přepážkou.
Travel Plus Comfort je možné zajistit na vybraných letech společnosti Smartwings. Změna produktu vyhrazena.
Pestrou nabídku nadstandardního cateringu na letech společnosti Smartwings naleznete na našem webu www.fischer.cz
Výše uvedený rozšířený servis na palubě letadla je nutné objednat vždy předem.
Další základní občerstvení (nápoje a cukrovinky) je možné zakoupit přímo na palubě letadla dle aktuální nabídky uvedené v palubním magazínu.

13

Přehled hotelů – Vyberte si ten svůj
Preferujete komfortní hotely vyšších kategorií s vynikajícím servisem a programem all inclusive? Jedete
s rodinou či sami? Hledáte hotel s pokoji upravenými pro handicapované klienty? Zajímáte se o výhodnou
nabídku promo pokojů? Níže naleznete přehledný seznam hotelů s podrobnými údaji, ze kterého si
vyberte ten pravý podle svých požadavků.

ITÁLIE – LAGO DI GARDA
HOTEL
Alexander cccc

Aqualux Hotel Spa Suite & Terme cccc
Bellavista Tignale ccc
Cristina cccc
Drago ccc

Karina Residence ccc

Leonardo Da Vinci cccc
Meandro ccc
Milano cccc
Oasi cccc

Oliveto Desenzano cccc
Parc Hotel cccc

Parc Hotel Gritti cccc

Poiano & Residence cccc
Residence Eden cc
Royal cccc

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

S, P
S, P
S, P, PP
S, P+
S, P
BS
A
S, P
P
S, P
S, P
S, P, A
S, P
BS, S, P, PP
BS, S, P
S, P

2–12 let
2–11 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–13 let
2–12 let
2–15 let
2–13 let
2–13 let
2–18 let
2–16 let
2–18 let
2–18 let
2–10 let
2–13 let

2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
4
4
2

√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

PROMO
POKOJ

STRANA

40
27
41
43
31
37
42
39
38
29
36
34
30
32
35
28

√

√

√
√
√
√
√
√

ITÁLIE – TOSKÁNSKO A ELBA
HOTEL
Acacie & Residence cccc

Alta La Vista ccc

Baia Del Sorriso ccc

Borgo Magliano Residence cccc
Casale Etrusco ccc
Desiree cccc

Fabricia cccc

Garden Toscana Resort cccc

Grand Hotel Forte Dei Marmi cccc

Grand Hotel Principe Di Piemonte ccccc
La Cecinella ccc
Marinetta cccc

Mondial Resort & Spa ccccd
Piccadilly ccc

Riva Degli Etruschi & Residence cccc
Riva Dei Cavalleggeri ccc
Tiziana ccc

Varo Village cccc

Skluzavky/tobogány přímo v hotelu zdarma,
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MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

BS, S, P, PP
S, P
S
BS, S, P, PP
BS
S, P
S, P, PP
P+, PP+, SA
S, P
S, P, PP
BS, S, P, PP
S, P
S, P
P
BS, P
S, P
P
S, P

2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–12 let
2–13 let
2–12 let
2–18 let
2–13 let
2–12 let
2–13 let
2–11 let
2–14 let
2–13 let
2–18 let
2–13 let
2–16 let
2–13 let
2–12 let

4
1
1
4
2
2
1
2
2
1
4
2
2
1
4
2
1
2

Splash park přímo v hotelu zdarma,

√

WiFi v hotelu zdarma,

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

PROMO
POKOJ

√

√

STRANA

√

√
√
√
√
√
√
√
√

Pokoje pro tělesně postižené

68
62
60
69
63
69
67
66
56
54
61
59
55
57
64
69
58
69

ITÁLIE – SARDÍNIE
HOTEL

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

PP+
S, P, PP
A
A, A+
BS
BS
S, P
P
P, PP
P, PP
S, P
P
PP+, A
P+, PP+

2
2
2
2
2
4
2
3
2
2
2
2
2
3

2–16 let
2–12 let
2–12 let
2–18 let
2–12 let
2–12 let
2–13 let
2–13 let
2–17 let
2–14 let
2–13 let
2–18 let
2–12 let
2–14 let

AI
P
P+, PP+
A
S
P, PP
S, P, PP
S, P, PP
S, P, PP
BS
S, P
BS, S, P
S, P, PP
S, P
PP+, A, A+
S, P, PP
S, P
S, P, PP

2
2
2
2
2
2
1
1
2
4
2
2
2
1
2
2
–
2

2–18 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–18 let
2–13 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–14 let
2–12 let

PROMO
POKOJ

Cagliari

Altura ccc

Baia di Nora cccc

Calaserena Village cccc
Colostrai cccc

Cormoran Residence cccc
Costa Rei ccc

Flamingo cccc

Forte Village Resort - Pineta ccccc a Bouganville cccc
Free Beach cccc

Garden Beach cccc
Mare Pineta ccc

Pullman Timi Ama ccccc
Sant'Elmo Beach cccc
VOI Tanka Resort cccc

√

√

Olbia

Baia dei Pini cccc
Baja cccc

Blu Laconia Village cccc

Blu Morisco Village cccc
Castello ccc
Club cccc

Colonna Beach cccc

Colonna Country & Sporting Club cccc
Colonna Du Golf cccc
Corti di Marinella ccc

Gabbiano Azzurro cccc

Grande Baia Resort cccc
Il Cormorano cccc
L'Esagono ccc

Li Cupulatti cccc
Marana cccc

Pelican Beach Resort & Spa cccc
Stelle Marine cccc

2–12 let

√

√
√
√
√
√

√

√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

STRANA

√
√

√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√

√
√
√

√
√

91
84
87
96
90
95
85
82
94
92
86
88
93
89
98
111
110
109
102
106
111
105
104
111
100
99
107
111
97
103
101
108

Zkratky: A – all inclusive, A+ – all inclusive plus, AX – all inclusive de luxe, UA – ultra all inclusive, BS – bez stravování,
P – polopenze, PP – plná penze, PP+ – plná penze plus, PX – polopenze deluxe, S – snídaně, SA – soft all inclusive.
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ITÁLIE – ISCHIA
HOTEL
Apollon Club Sea Resort & Spa cccc

Capizzo cccd

Casa Rosa ccc
Cleopatra ccc

Continental Mare cccc
Costa Citara ccc

Grand Hotel Il Moresco ccccc
Hermitage & Park Terme cccc
Ideal ccc

Il Gatopardo Terme & Beauty Farm cccc
Mediterraneo Park Hotel Terme cccc
Miramare Sea Resort & Spa ccccc
Oasi Castiglione cccc

Parco Aurora Terme cccc
Park Victoria ccc

Providence cccc

Romantica Resort & Spa cccc
San Giovanni Terme cccc
San Montano ccccc

Sorriso Thermae Resort & Spa cccc
Tritone cccc

Villa Teresa ccc

Skluzavky/tobogány přímo v hotelu zdarma,
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MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

S, P
S, P
S, P
P, PP
S, P, PP
S, P
S, P
S, P
S, P
S, P, PP
P
S, P
S, P, PP
S, P, PP
S, P
S, P, PP
S, P
S, P, PP
S, P
S, P, PP
S, P, PP
S, P, PP

–
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
–
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1

Splash park přímo v hotelu zdarma,

VĚK
DÍTĚTE

2–13 let
2–13 let
2–12 let
2–13 let
2-8 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–13 let
2–12 let
2–13 let
2–12 let
2–13 let
2–15 let
2–13 let
2–12 let
2–13 let
2–12 let
2–13 let

WiFi v hotelu zdarma,

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

PROMO
POKOJ

STRANA

√
√

√
√
√
√
√

√
√

Pokoje pro tělesně postižené

124
132
126
141
141
141
137
138
134
130
131
123
136
139
135
129
125
140
141
128
127
133

ITÁLIE – KALÁBRIE
HOTEL
Baia degli Dei cccc

Baia del Sole Resort cccc

BV Borgo del Principe cccc
BV Kalafiorita Resort cccc

Capovaticano Resort Thalasso & Spa cccc

Funtazie klub Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria cccc
Funtazie klub TH Isola Capo Rizzuto Le Castella Village cccc
Funtazie klub VOI Floriana Resort cccc
Futura Style Dolomiti sul Mare cccc
Il Gabbiano cccc
Il Gattopardo ccc

Ipomea Club cccc
La Taverna ccc

LABRANDA Rocca Nettuno Tropea cccc
Marco Polo ccc

Marina del Marchese Beach Resort cccc
Old River ccc

Orizzonte Blu ccc
Park ccc

Poggio di Tropea ccc
Porto Kaleo cccc

Residence Sciabache cccd
Roccette Mare ccc
Sciaron ccc

Scoglio del Leone cccc
TH Simeri cccc

Torre Marino ccc
Tropis cccc

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

A
P
PP+, A
PP+
P
A
SA
P+, A
SA
P, PP
P
S, P, PP
P
A
P, PP
SA
P
P, SA
P
SA
SA
P, PP
P
P
P+, PP+
A
P+, PP+
S, P, PP

2–16 let
2–12 let
2–13 let
2–13 let
2–12 let
2–17 let
2–15 let
2–16 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–13 let
2–14 let
2–18 let
2–12 let
2–13 let
2–12 let
2–15 let
2–12 let
2–14 let
2–12 let
2–12 let
2–13 let
2–12 let
2–13 let
2–15 let
2–12 let
2–12 let

2
2
2
2
1
2
2
2
2
4
1
1
3
3
2
2
2
2
1
2
2
4
2
1
2
2
1
1

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

PROMO
POKOJ

STRANA

√
√
√
√
√

√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√

160
176
165
166
174
154
158
156
164
175
179
177
180
170
178
162
181
172
181
169
161
168
173
181
167
163
181
171

ITÁLIE – SICÍLIE
HOTEL
Antares Olimpo / Le Terrazze cccc

Atlantis Palace cccd
Baia Degli Dei ccc

Baia Taormina cccc
Caesar Palace cccc
Club Eloro cccc

Funtazie klub Conte di Cabrera cccc
Futura Spiagge Bianche cccc
Hellenia Yachting cccc
Ipanema cccc

RG Naxos cccc
San Pietro ccc

San Vincenzo cccd

Sant’Alphio Garden cccc
Stella del Mare ccc

Unahotels Capotaormina cccc
Unahotels Naxos Beach cccc
Villa Esperia cccc
Villa Linda ccc

VOI Arenella Resort cccc

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

S, P, A
P
S, P
S, P, PP
S, P, A
PP+, AI, AI+
A
SA
S, P
S, P, PP
S, P
S, P
S, P
S, P, PP
BS
S, P
P+, PP+, A
S, P
S
P+, A

2–16 let
2–12 let
2–13 let
2–12 let
2–16 let
2–12 let
2–12 let
2–14 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–12 let
2–12 let
2–13 let
2–13 let
2–12 let

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

PROMO
POKOJ

STRANA

√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

210
205
211
207
204
196
194
198
202
209
200
211
211
203
199
206
201
208
211
197

Zkratky: A – all inclusive, A+ – all inclusive plus, AX – all inclusive de luxe, UA – ultra all inclusive, BS – bez stravování,
P – polopenze, PP – plná penze, PP+ – plná penze plus, PX – polopenze deluxe, S – snídaně, SA – soft all inclusive.
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PORTUGALSKO – MADEIRA
HOTEL
Cais da Oliveira cccc

Calheta Beach cccc

Dom Pedro Madeira cccd
Duas Torres cccc
Florasol ccc

Four Views Oasis cccc
Girassol cccc

Madeira Panoramico cccc

Melia Madeira Mare Resort & Spa ccccc
Mimosa ccc

Orca Praia cccd

Pestana Carlton Madeira ccccc
Pestana Ocean Bay cccc
Pestana Royal ccccc
Pestana Village cccc

Quinta da Casa Branca ccccc
Quinta Splendida cccc
Roca Mar cccc

Royal Orchid cccc

Vidamar Resort Madeira ccccc
Vila Galé cccc

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

S, P, A
A
S, P, A
S, P
S, P
S, P+
S, P
P
S, P
S, P, A
S, P
S, P
A
A
S, P
S, P
S, P
S, P, A
S, P, A
P
P, A

2–13 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–12 let
2–12 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–12 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–12 let
2–13 let

2
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

PROMO
POKOJ

√

STRANA

247
245
246
238
242
244
246
239
246
246
240
234
236
231
237
230
243
247
247
232
247

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

MALTA
HOTEL
db San Antonio Hotel + Spa cccc

db Seabank Resort + Spa cccc
Dolmen cccc

InterContinental ccccc

LABRANDA Riviera Hotel & Spa cccc
Paradise Bay cccd
Plaza ccc

Porto Azurro ccc
Preluna cccc
Primera ccc

Qawra Palace cccd

Radisson Blu Golden Sands Resort & Spa ccccc
Ramla Bay Resort cccc
Soreda cccc

Sunflower ccc

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

A
A
S, P+, A
S, P
A
S, P+, PP+
BS, S, P
BS, S
S, P, A
BS, S, P
S, P, A
S, P, PP
S, P, A
P, A
S, P, P+

2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–16 let
2–12 let
2–13 let
2–16 let
2–12 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1

Skluzavky/tobogány přímo v hotelu zdarma,
Splash park přímo v hotelu zdarma,
WiFi v hotelu zdarma,
Zkratky: A – all inclusive, A+ – all inclusive plus, AX – all inclusive de luxe, UA – ultra all inclusive, BS – bez stravování,
P – polopenze, PP – plná penze, PP+ – plná penze plus, PX – polopenze deluxe, S – snídaně, SA – soft all inclusive.
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√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

PROMO
POKOJ

√
√

STRANA

√
√
√
√
√

√
√
√
√

Pokoje pro tělesně postižené

268
266
269
271
265
263
273
275
272
275
274
262
264
270
274
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KŘIŠŤÁLOVÉ JEZERO NA ÚPATÍ ALP

ITÁLIE
LAGO DI GARDA

LAGO DI GARDA

20

Lago di Garda (Gardské jezero) je
nazýváno malým mořem. A skutečně
si s přímořskými destinacemi nijak
nezadá. V hlavní sezóně se těší ideálním
letním teplotám, díky horám zde ovšem
nehrozí nesnesitelná vedra. I voda
je v létě příjemně teplá a čistotou se
může směle rovnat vodě pitné. Nechybí
zde ani pláže a plážové promenády.
Zároveň je oblast perfektní pro aktivní
dovolenou ve všech směrech nebo si
v blízkosti jezera můžete udělat krásné
výlety za poznáním středověkých hradů,
rodiny zase ocení zábavní parky.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Měsíc v roce

V

VI

VII

VIII

IX

X

denní teplota vzduchu (°C)

22

26

29

28

24

18

teplota vody (°C)

18

20

24

26

26

22

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

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE
LAGO DI GARDA

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku
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TO NEJLEPŠÍ
LAGO DI GARDA

ITÁLIE
LAGO DI GARDA

A

22

SIRMIONE

Nejluxusnější letovisko oblasti
se nachází na dlouhém poloostrově rozdělujícím jižní část jezera
Garda. Dominantou historického
centra je velkolepá pevnost, vodní
hrad rodu Scaglierů pocházející
ze 13. století. Večerní Sirmione
je oblíbené díky mnoha obchůdkům, kavárnám a restauracím
i klubům. Najdete zde také populární lázně Terme di Sirmione.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

KOUPÁNÍ

Jezero Garda nabízí koupání v průzračné vodě.
Od severu k jihu najdete oblázkové nebo písečnooblázkové pláže, některé vybavené veškerým servisem vč.
plážových barů, lehátek a slunečníků, jinde zase menší
přírodní pláže, kde si vychutnáte klid a soukromí. Díky
vynikajícím podmínkám tradičně láká Gardské jezero
milovníky vodních sportů (plachtění, windsurfing,
potápění).

D

MONTE BALDO

Nejvyšší hora (2218 m n. m.) nabízí krásné výhledy
na jezero Garda a je velmi oblíbeným turistickým cílem.
Na její vrchol vás z městečka Malcesine vyveze panoramatická lanovka, která se za jízdy otáčí. Na vrcholu pak
najdete několik turistických tras různých obtížností.

Volejte zdarma 800 12 10 10

C

AKTIVNÍ DOVOLENÁ

Lago di Garda je vyhledávanou destinací především
mezi příznivci aktivní dovolené. Kolem jezera najdete
množství cyklotras i pěších stezek pro rekreační turistiku. Vyhlášená je např. cyklostezka Strada del Ponale
od sousedního jezera Ledro po trase bývalé železnice.
Na své si přijdou příznivci golfu nebo adrenalinových
zážitků s možností horolezectví či via ferrat.

E

VERONA

Město, které ze tří stran obtéká řeka Adige, se nachází
cca 40 km jihozápadně od jezera Garda. Historické
centrum s krásnou katedrálou i středověkými paláci
je zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO.
Do povědomí však Verona vstoupila hlavně jako dějiště
Shakespearovy tragédie „Romeo a Julie“.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Toscolano Maderno

24

Desenzano
del Garda

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Sirmione
A

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Riva del Garda
C

Limone Sul Garda
B

D

5 km

Peschiera
del Garda
Volejte zdarma 800 12 10 10

ITÁLIE
LAGO DI GARDA

Garda

Itálie
On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Hotel Aqualux Hotel Spa Suite & Terme cccc

4,5
TripAdvisor 1 400 hodnotících

ITÁLIE > LAGO DI GARDA > BARDOLINO
REZERVUJTE IHNED:

DO 11 LET

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu i na pokojích.

• Vhodné i pro náročné klienty

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

• Wellness & spa centrum

WEB www.aqualuxhotel.com

• Doporučujeme pro páry

wellness & spa

Vzdálenost z Prahy (Brna): 800 (860) km
Pláž: oblázková cca 1 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

• Děti do 16 let vstup pouze do 17.00 hod.
• Zdarma: vnitřní bazény, vířivka
• Za poplatek: sauna, turecké lázně, masáže,
různé druhy zkrášlujících procedur

Dítě: zcela zdarma

POLOHA V městečku Bardolino, cca 700 m od jezera. Nákupní
možnosti, bary a restaurace v blízkém okolí, historické centrum
cca 700 m. Golf cca 10 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, restaurace,
restaurace à la carte, bar, konferenční prostory. Venku
zahrada, 3 bazény a terasa s lehátky a slunečníky zdarma,
bar u bazénu. Parkování v hotelové garáži zdarma.
PLÁŽ Veřejná oblázková pláž cca 1 km.
POPIS POKOJŮ DRF: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
župan, klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, set

ITÁLIE
LAGO DI GARDA

na přípravu kávy a čaje, balkon. Jednolůžkové pokoje bez balkonu.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRF) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: posilovna.
Za poplatek: půjčovna kol.
ZÁBAVA Možnosti zábavy v blízkém okolí.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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3,5

Hotel Royal cccc

TripAdvisor 140 hodnotících

ITÁLIE > LAGO DI GARDA > RIVA DEL GARDA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

• V blízkosti jezera Garda

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Nákupní možnosti, bary

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

a restaurace nedaleko hotelu
• Ideální výchozí pozice pro výlety

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.royalhotels.it

v severní části jezera
Vzdálenost z Prahy (Brna): 770 (800) km
Pláž: oblázková cca 400 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

POLOHA V klidné lokalitě cca 400 m od jezera.
Bary, restaurace a nákupní možnosti cca 100 m,
centrum Riva del Garda 1,5 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, bary.
Venku zahrada, bazén s vířivkou a terasa s lehátky zdarma.
Parkování v blízkosti hotelu zdarma.
PLÁŽ Veřejná oblázková pláž cca 400 m od hotelu.

ITÁLIE
LAGO DI GARDA

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, minibar,
balkon nebo terasa. DRS: viz DR, zrenovované.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hh

| hhi | hii
| hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře
formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: půjčovna kol.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

3,0

Hotel Oasi cccc

TripAdvisor 188 hodnotících

ITÁLIE > LAGO DI GARDA > RIVA DEL GARDA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

ZÁBAVA Možnosti zábavy v blízkém okolí.

• Doporučujeme pro páry

PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

• Výhodná poloha přímo na břehu jezera Garda

PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů

• Nákupní a zábavní možnosti v okolí

přizpůsobených pro handicapované klienty.

• Wellness & spa centrum

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
Vzdálenost z Prahy (Brna): 770 (820) km
Pláž: oblázková cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: zcela zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.oasi-hotel.it/hotel

wellness & spa
• Zdarma: vířivka, vnitřní bazén,
sauna, turecké lázně
• Za poplatek: masáže, solárium a různé

POLOHA Na okraji městečka Riva del Garda přímo u pobřežní

druhy zkrášlujících procedur

promenády jezera Garda. Bary, restaurace a nákupní možnosti
v okolí, centrum cca 1,5 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah,
restaurace, bar, TV místnost, konferenční sál. Venku
zahrada, vířivka a terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Veřejná oblázková pláž Baia Pini přímo
u hotelu přes pobřežní promenádu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ITÁLIE
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klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, balkon
nebo terasa. DRLLV: viz DR, postranní výhled na jezero.
DRS: viz DRLLV, prostornější, výhled na jezero.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRLLV, DRS) hhh | hhi | hii
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Večeře
formou výběru ze 4chodového menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: půjčovna kol.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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3,5

Hotel Parc Hotel Gritti cccc

TripAdvisor 1 009 hodnotících

ITÁLIE > LAGO DI GARDA > BARDOLINO
REZERVUJTE IHNED:

DO 18 LET

proč právě sem?

ZÁBAVA Příležitostně živá hudba.

• Doporučujeme pro páry

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Nákupní a zábavní možnosti v okolí

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

• Wellness centrum

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Diners Club.

• Výhodná poloha přímo u jezera Garda

PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

WEB www.parchotelgrittibardolino.it/en

Pláž: oblázková cca 100 m od hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

• Za poplatek: sauna, turecké lázně, masáže

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

• Zdarma: vnitřní bazén s vířivkou

a různé druhy zkrášlujících procedur

Dítě: zcela zdarma

POLOHA V městečku Bardolino přímo u jezera Garda.
Nákupní možnosti, bary a restaurace v blízkém okolí, historické
centrum cca 800 m.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace,
restaurace à la carte, bar, konferenční sál. Venku zahrada,
bazén a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, bar
u bazénu. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ Oblázková pláž cca 100 m (přes místní komunikaci)

ITÁLIE
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s loukou na slunění, lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor oproti kauci,
minibar, set na přípravu kávy a čaje.
DRT: viz DR, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRT) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel Drago ccc

TripAdvisor 288 hodnotících

ITÁLIE > LAGO DI GARDA > GARDA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.

• Rodinný hotel přímo u jezera Garda

ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).

• Doporučujeme pro páry

PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

• Výhodný poměr kvality a ceny

INTERNET Zdarma: WiFi v baru na pláži.
Vzdálenost z Prahy (Brna): 780 (850) km
Pláž: oblázková cca 100 m od hotelu

Za poplatek: WiFi v hotelu i na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.hoteldrago.com

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

POLOHA Hlavní budova a depandance
(vzdálená cca 50 m) přímo na břehu jezera Garda,
Malcesine cca 5 km a Garda cca 20 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar.
Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky
zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ Oblázková pláž cca 100 m, lehátka
za poplatek, bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ITÁLIE
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klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, v hlavní
budově. DRT: viz DR, balkon nebo terasa s postranním
výhledem na jezero, v depandanci. DRLV: viz DR, balkon
nebo terasa s výhledem na jezero, v hlavní budově.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRT, DRLV) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře
formou výběru z menu, salátový bufet.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,5

Hotel Poiano & Residence cccc

TripAdvisor 2 249 hodnotících

ITÁLIE > LAGO DI GARDA > GARDA
REZERVUJTE IHNED:

DO 18 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• V klidné lokalitě uprostřed zeleně

Dvoulůžkový pokoj (DRF, DRLVF) hhh

• Vhodné pro rodiny s dětmi

Junior suite (JS) hhh

• Bohatá sportovní nabídka

Apartmá (AP1, AP1LV) hhhh

• Wellness & spa

Apartmá (AP2, AP2LV) hhhhii

Apartmá
| hhi | hii

| Hhii | hii
| Hhhi | hhii | hii
| Hhhiii | hhiiii | hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Oběd
Vzdálenost z Prahy (Brna): 800 (830) km
Pláž: oblázková cca 3 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: zcela zdarma

a večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
V apartmánech možnost bez stravování.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
plážový volejbal, fotbal, stolní tenis, lukostřelba, bocce,
aquaaerobik, vodní pólo. Za poplatek: tenis,
půjčovna kol, nordic walking, pilates, vodní sporty.

ITÁLIE
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ZVLÁŠTNOSTI V apartmá vybírána vratná
POLOHA V klidné lokalitě uprostřed zeleně, cca 3 km

kauce 200 €/pobyt, pouze kreditní kartou.

od jezera. Restaurace a bary 2 km, centrum města Garda cca 3 km

ZÁBAVA Živá hudba, denní i večerní

(hotelový minibus zdarma). Golfové hřiště Ca’ degli Ulivi cca 4 km,

animace pro děti i dospělé.

zábavní park Gardaland 15 km.

PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub, dětská postýlka

VYBAVENÍ Rozsáhlý komplex několika budov,

na vyžádání (v hotelu zdarma, v apartmá za poplatek).

4c hotelové pokoje a 3c apartmá. Vstupní hala s recepcí,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

výtah, lobby, 2 restaurace, 2 bary, konferenční sál.

INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.

Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

zdarma, osušky oproti kauci, výměna za poplatek, bar

WEB www.poiano.com/en/index.php

u bazénu. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.

wellness & spa

PLÁŽ Veřejná oblázková pláž cca 3 km od hotelu.
POPIS POKOJŮ DRF: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon nebo
terasa. DRLVF: viz DRF, výhled na jezero. JS: viz DRF,

• Vstup od 18 let

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

prostornější, obývací část s rozkládací pohovkou. AP1: viz DR,
trezor za poplatek, kuchyňský kout, oddělená ložnice.
AP1LV: viz AP1, výhled na jezero. AP2: viz AP1, 2 oddělené
ložnice, možná palanda. AP2LV: viz AP2, výhled na jezero.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE
LAGO DI GARDA

Dvoulůžkový pokoj

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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3,5

Hotel Parc Hotel cccc

TripAdvisor 1 009 hodnotících

ITÁLIE > LAGO DI GARDA > PESCHIERA DEL GARDA
REZERVUJTE IHNED:

DO 16 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. Možnost

• Vhodné pro rodiny s dětmi

dokoupení programu all inclusive (v období 1. 5. – 19. 9.).

• Wellness & spa centrum

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

• Přímo u golfového hřiště

minigolf, skatepark. Za poplatek: v rámci areálu

• 1× vstup zdarma do zábavního parku

možnost využívat další bazény, tenis, plážový volejbal, malý

Gardaland & Sea Life Aquarium
• Možnost stravování all inclusive

fotbal, basketbal, půjčovnu kol, 18jamkové golfové hřiště
Golf Club Paradiso del Garda, 20% sleva na green fee.
ZVLÁŠTNOSTI Pro pobyty 4. 7. – 27. 8. na min. 7 nocí

Vzdálenost z Prahy (Brna): 800 (860) km
Pláž: písečnooblázková cca 4 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

zdarma 1× vstup do zábavního parku Gardaland & Sea Life
Aquarium. Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).
ZÁBAVA Animační programy pro děti a dospělé.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, dětská
postýlka za poplatek (na vyžádání).

Dítě: zcela zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu a na pokojích.
POLOHA V klidné lokalitě cca 3 km od centra Peschiera del

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Garda s obchody, bary a restauracemi (hotelový minibus zdarma).

WEB www.parchotelpeschiera.it/en/

Součástí resortu Parc Hotel Paradiso & Golf.

wellness & spa

VYBAVENÍ Hlavní budova a 2 vedlejší budovy v zahradě,
vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace, restaurace à la carte, bar,
konferenční sál, amfiteátr. Venku zahrada, 2 bazény (1 s vířivkou

ITÁLIE
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a 1 jako klidová zóna) a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami
zdarma, bar u bazénu. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ Veřejné písečnooblázkové a oblázkové pláže cca 4 km.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon nebo terasa.
DRS: viz DR, prostornější, bez balkonu, umístění ve vedlejších
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh
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sauna, turecké lázně
• Za poplatek: masáže a různé
druhy zkrášlujících procedur

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• K jídlu voda, točené pivo, stolní víno
a vybrané nealkoholické nápoje

budovách.
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhh

• Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén,

| hhhi | hhii | hii
| hhi | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

• Vybrané nealkoholické nápoje, káva, čaj,
místní likéry a lehký snack (10.00–23.00 hod.)
• Volný vstup do wellness

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Apartmány Residence Eden cc

TripAdvisor 311 hodnotících

ITÁLIE > LAGO DI GARDA > PESCHIERA DEL GARDA
REZERVUJTE IHNED:

DO 10 LET

proč právě sem?

Apartmá (AP1) hhhh

| hhhi | hhii | hii

• Vhodné pro rodiny s dětmi

Apartmá (AP2) hhhhhh

• Cenově výhodná nabídka

STRAVOVÁNÍ Bez stravování. Na místě možnost dokoupit

• Prostorné apartmány až pro 6 osob

polopenzi nebo plnou penzi v rámci resortu v hotelu Parc.

• Bazén se skluzavkou

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

• Možnost využívat veškeré zázemí

tenis. Za poplatek: v rámci areálu možnost využívat

resortu Parc Hotel Paradiso & Golf

| hhhhhi | hhhhii | hhhiii | hhii

minigolf, plážový volejbal, malý fotbal, basketbal, půjčovnu
kol, 18jamkové golfové hřiště Golf Club Paradiso del Garda.

Vzdálenost z Prahy (Brna): 780 (860) km
Pláž: písečnooblázková cca 4 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: zcela zdarma

ZVLÁŠTNOSTI Vyžadována vratná kauce 100 €/pobyt.
Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).
ZÁBAVA Animační programy pro děti
a dospělé, příležitostně živá hudba.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub,
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cc

POLOHA V klidné lokalitě, cca 3 km od centra Peschiera del

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

Garda s obchody, bary a restauracemi (hotelový minibus zdarma).

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Několik patrových budov umístěných v zahradě. Součástí resortu

WEB www.residenceedenpeschiera.it

Parc Hotel Paradiso & Golf.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, minimarket. Venku zahrada,
2 bazény (1 se skluzavkou a 1 s vířivkou) a terasa s lehátky
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu. Parkování

ITÁLIE
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na hotelovém pozemku zdarma. V rámci resortu možnost
využívat služby: restaurace à la carte, bary, bazény a wellness.
PLÁŽ Veřejné písečnooblázkové a oblázkové pláže cca 4 km.
POPIS POKOJŮ ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
kuchyňský kout s ledničkou, klimatizace, TV/sat.,
telefon, balkon nebo terasa. AP1: viz ST, oddělená
ložnice. AP2: viz ST, 2 oddělené ložnice.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Studio (ST) hh

| hi

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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3,5

Hotel Oliveto Desenzano cccc

TripAdvisor 492 hodnotících

ITÁLIE > LAGO DI GARDA > DESENZANO DEL GARDA
DO 18 LET

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

• Hotel s krásným výhledem na jezero

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Nákupní možnosti v blízkosti

INTERNET Zdarma: internetový koutek, WiFi.

• Vhodné pro rodiny s dětmi

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

• Průvodce pouze na telefonu

WEB www.hoteloliveto.it

Vzdálenost z Prahy (Brna): 830 (880) km
Pláž: oblázková cca 400 m od hotelu

REZERVUJTE IHNED:

wellness & spa
• Za poplatek: vířivka, sauna

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA V hotelové zóně cca 100 m od jezera. Centrum města
Desenzano del Garda cca 600 m, autobusová zastávka přímo před
hotelem.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a výtahem, restaurace, bar,
konferenční místnost. Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky
a slunečníky zdarma. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ Veřejná oblázková pláž cca 400 m od hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ITÁLIE
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klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon nebo terasa.
DRS: viz DR, zrenovované.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhi
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
Večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
vnitřní bazén. Za poplatek: půjčovna kol.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

3,5

Apartmány Karina Residence ccc

TripAdvisor 103 hodnotících

ITÁLIE > LAGO DI GARDA > MONIGA DEL GARDA
DO 13 LET

proč právě sem?
• V klidné lokalitě uprostřed zeleně
nedaleko jezera Garda

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, vířivka,
minigolf, stolní tenis, biliár. Za poplatek: půjčovna kol.
ZVLÁŠTNOSTI V apartmánech vyžadována vratná

• Nákupní možnosti v blízkosti

kauce 50 €. Povlečení a sada osušek za poplatek (na vyžádání).

• Prostorné apartmány pro 4 osoby

Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).

• Možnost sportovního vyžití

PRO DĚTI Hřiště, dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

• Průvodce pouze na telefonu

REZERVUJTE IHNED:

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu.
Vzdálenost z Prahy (Brna): 830 (890) km
Pláž: oblázková cca 1 km od hotelu

PLATEBNÍ KARTY VISA.
WEB www.residencekarina.com/Residence/Home

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

POLOHA Patrové budovy s apartmány uprostřed zeleně
v hotelové zóně poblíž letoviska Moniga del Garda cca 500 m
od jezera. Nejbližší nákupní možnosti a bary cca 300 m,
centrum 1 km.
VYBAVENÍ Recepce, venkovní posezení, bar, minimarket.
Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky
zdarma. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.

ITÁLIE
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PLÁŽ Veřejná oblázková pláž cca 1 km od hotelu.
POPIS POKOJŮ AP2: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
kuchyňský kout s ledničkou a 2 oddělené ložnice, klimatizace
za poplatek, TV/sat., terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Apartmá (AP2) hhhh

| hhhi | hhii

STRAVOVÁNÍ Bez stravování.
Na místě možnost dokoupení snídaně.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel Milano cccc

TripAdvisor 178 hodnotících

ITÁLIE > LAGO DI GARDA > TOSCOLANO MADERNO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Přímo u jezera s krásnými výhledy

PLATEBNÍ KARTY Hotel nepřijímá platební karty.
WEB www.hotelmilanomaderno.com/en/

• Hotel v pěkné zahradě
• Nákupní možnosti v blízkosti
Vzdálenost z Prahy (Brna): 770 (800) km
Pláž: oblázková cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: za plnou cenu

POLOHA Přímo u jezera na promenádě městečka
Toscolano-Maderno. Nákupní možnosti, restaurace a bary
cca 200 m.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
společenská místnost. Venku zahrada s bazénem a terasa
s lehátky a slunečníky zdarma. Veřejné parkoviště za poplatek.
PLÁŽ Oblázková pláž cca 300 m, lehátka
a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ITÁLIE
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klimatizace, TV/sat., telefon, trezor. DRLV: viz DRP, balkon
nebo terasa, výhled na jezero.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRP, DRLV) hh

| hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd
formou výběru z menu, salátový bufet.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).
PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu a internetový koutek.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel Meandro ccc

TripAdvisor 228 hodnotících

ITÁLIE > LAGO DI GARDA > GARGNANO
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

• Klidná lokalita

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu, internetový

• Krásné výhledy na jezero Garda

koutek (denně hodina zdarma, dále za poplatek).

• Rodinná atmosféra

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

• Wellness centrum

WEB www.hotelmeandrolakegarda.com

Vzdálenost z Prahy (Brna): 790 (820) km
Pláž: oblázková cca 400 m od hotelu

wellness & spa

• Za poplatek: sauna, solárium, masáže

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: zcela zdarma

POLOHA V klidné lokalitě na vyvýšenině s krásnými výhledy.
Jezero Garda 150 m. Centrum Gargnano s bary, restauracemi
a nákupními možnostmi cca 500 m. Toscolano Maderno cca 8 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, bar.
Venku zahrada a terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
Parkování na hotelovém pozemku za poplatek.
PLÁŽ Veřejná oblázková pláž cca 400 m.
POPIS POKOJŮ DRT: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon nebo terasa.

ITÁLIE
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DRS: viz DRT, výhled na jezero.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRT, DRS) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře
formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA
Zdarma: stolní tenis, vnitřní bazén.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).
PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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3,5

Hotel Alexander cccc

TripAdvisor 394 hodnotících

ITÁLIE > LAGO DI GARDA > LIMONE SUL GARDA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

• Výhodná poloha přímo u jezera a pláže

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Krásné výhledy na jezero Garda

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu, internetový koutek.

• Wellness centrum

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

• Bazén a vířivka v zahradě

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

Pláž: oblázková cca 100 m od hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

• Za poplatek: solárium

Vzdálenost z Prahy (Brna): 790 (810) km

• Zdarma: sauna, pára, vířivka, emoční sprcha

Dítě: zcela zdarma

POLOHA Na promenádě v blízkosti jezera a pláže. Centrum
Limone Sul Garda s nákupními možnostmi, bary a restauracemi
cca 500 m, přívoz 300 m. Riva del Garda 11 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah,
restaurace, bar, společenská místnost. Venku zahrada,
bazén, vířivka a terasa s lehátky a slunečníky zdarma
osušky za poplatek. Parkování v hotelové garáži zdarma.
PLÁŽ Veřejná oblázková pláž 100 m přes promenádu.

ITÁLIE
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POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, balkon nebo terasa, boční
výhled na jezero. DRS: viz DR, balkon s bočním výhledem
na jezero. JS: viz DRS, prostornější, výhled na jezero.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS) hhh
Junior suite (JS) hhhh

| hhi | hii

| hhhi | hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Hotel Bellavista Tignale ccc

4,0
TripAdvisor 75 hodnotících

ITÁLIE > LAGO DI GARDA > TIGNALE
DO 12 LET

proč právě sem?
• Krásné výhledy na jezero Garda

REZERVUJTE IHNED:

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.albergobellavista.eu/en/home-2/

• V blízkosti nákupních a zábavních možností
• Menší hotel s příjemnou atmosférou
• Doporučujeme pro páry
Vzdálenost z Prahy (Brna): 800 (860) km
Pláž: oblázková cca 7 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: za plnou cenu

POLOHA V klidné lokalitě ve svahu nad jezerem Garda
v městečku Tignale. Centrum s bary, restauracemi a obchody
cca 200 m.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace,
bar, TV místnost. Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky
a slunečníky zdarma. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ Veřejná oblázková pláž cca 7 km od hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, balkon nebo terasa.
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

ITÁLIE
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MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
Oběd a večeře formou výběru z menu.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).
ZÁBAVA Možnosti zábavy v blízkém okolí.
PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu a na pokojích.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel Leonardo Da Vinci cccc

TripAdvisor 723 hodnotících

ITÁLIE > LAGO DI GARDA > LIMONE SUL GARDA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

Dvoulůžkový pokoj (DRT) hhh

• Doporučujeme pro rodiny s dětmi

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhhh

• Stravování all inclusive

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Vlastní pláž s lehátky a slunečníky zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

• 1× vstup zdarma do zábavního parku

stolní tenis, minigolf. Za poplatek: půjčovna kol,

Gardaland & Sea Life Aquarium

| hhi | hii
| hhhi | hhii | hii

(bar 10.00–23.00 hod., bar u bazénu
a na pláži 10.00–17.00 hod.)
• Volný vstup do wellness a fitness

vodní sporty na pláži. Golfové hřiště Golf Club Paradiso
cca 90 km, 20% sleva na green fee.

Vzdálenost z Prahy (Brna): 750 (840) km
Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

ZVLÁŠTNOSTI Při pobytu 4. 7. – 29. 8. na min. 7 nocí
1× vstup zdarma do zábavního parku Gardaland & Sea Life
Aquarium. Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy pro děti
i dospělé. Příležitostně živá hudba.

Dítě: zcela zdarma

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub, dětská postýlka
za poplatek (na vyžádání).

POLOHA V klidné lokalitě cca 100 m od jezera. Centrum

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Limone Sul Garda s obchody, bary a restauracemi cca 600 m

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

(hotelový minibus zdarma).

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

VYBAVENÍ Hlavní budova a vedlejší budovy

WEB www.hotelleonardolimone.it/en

v zahradě. Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, restaurace,

wellness & spa

restaurace à la carte, bar. Venku zahrada, 2 bazény
(1 se skluzavkou) a terasa s lehátky a slunečníky zdarma,

ITÁLIE
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bar u bazénu. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž cca 100 m, lehátka a slunečníky
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sauna, turecké lázně
• Za poplatek: masáže a různé druhy
zkrášlujících procedur

zdarma (červen–září), bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, francouzské okno.
Jednolůžkové pokoje bez francouzského okna. DRT: viz DR,
balkon nebo terasa. DRS: viz DRT, trezor oproti kauci,
set na přípravu kávy a čaje, boční výhled na jezero.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

• Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén, vířivka,

| hi

Volejte zdarma 800 12 10 10

all inclusive

• Snídaně, obědy a večeře formou bufetu
• K jídlu voda, stolní víno, vybrané
nealkoholické nápoje z postmixu
• Vybrané nealkoholické nápoje,
čaj, káva, víno, pivo a místní likéry

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel Cristina ccc

TripAdvisor 483 hodnotících

ITÁLIE > LAGO DI GARDA > LIMONE SUL GARDA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu,

• Krásné výhledy na jezero Garda

k jídlu voda, stolní víno a vybrané nealkoholické nápoje.

• Vhodné pro rodiny s dětmi

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, stolní tenis.

• Hotelová pláž s lehátky a slunečníky zdarma

Za poplatek: půjčovna kol, vodní sporty na pláži, golfové

• 1× vstup zdarma do zábavního parku

hřiště Golf Club Paradiso cca 90 km, 20% sleva na green fee.
ZVLÁŠTNOSTI Pro pobyty 4. 7. – 29. 8. na min. 7 nocí

Gardaland & Sea Life Aquarium

1× vstup zdarma do zábavního parku Gardaland & Sea Life
Vzdálenost z Prahy (Brna): 780 (840) km
Pláž: písečnooblázková cca 1 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Aquarium. Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).
ZÁBAVA Příležitostně živá hudba.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

Dítě: zcela zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.
WEB www.hotelcristinalimone.it/en/

POLOHA Hlavní budova a několik vil v zahradě na vyvýšenině
cca 1 km od jezera. Historické centrum Limone Sul Garda

wellness & spa
• Za poplatek: možnost využít

cca 1,5 km (hotelový minibus za poplatek).
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace,

wellness partnerského hotelu

restaurace à la carte, bar. Venku zahrada, 2 bazény a terasa

Leonardo Da Vinci (cca 800 m)

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci. Bar
u bazénu. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž cca 1 km, lehátka

ITÁLIE
LAGO DI GARDA

a slunečníky zdarma (červen–září), bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar,
balkon nebo terasa. DRS: viz DR, boční výhled
na jezero. DRPAN: viz DR, výhled na jezero.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

| hi

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhhh

| hhhi | hhii | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRPAN) hhh

Volejte zdarma 800 12 10 10

| hhi | hii

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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HARMONIE SLUNCE, MOŘE A VÍNA

ITÁLIE
TOSKÁNSKO A ELBA

TOSKÁNSKO
A ELBA

44

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

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Měsíc v roce

V

VI

VII

VIII

IX

X

denní teplota vzduchu (°C)

22

26

29

29

26

21

teplota vody (°C)

18

22

23

24

24

22

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Průvodce k dispozici na telefonu a pouze v období 1. 6. – 30. 9.
Ve většině středisek se platí povinná pobytová taxa, platba
na místě (cca 1–5 €/osoba/den). U většiny hotelů jsou vyžadovány
koupací čepice do bazénů, v době siesty může být bazén uzavřen.
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku

45

KULTURNÍ SRDCE ITÁLIE
TOSKÁNSKO A ELBA

ITÁLIE
TOSKÁNSKO A ELBA

A

46

FLORENCIE

Metropole Toskánska ležící
na řece Arno je označována
za jedno z nejromantičtějších
měst světa. Historické centrum je
zapsáno na seznamu světového
dědictví UNESCO a jako kolébka
renesance a kulturní centrum
severní Itálie se chlubí věhlasnými
památkami, jako např. gotickou
katedrálou Santa Maria Dei Fiori,
slavným mostem „zlatníků“ Ponte
Vecchio, uměleckou galerií Degli
Uffizzi či originálem sochy Davida
od Michelangela.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

PISA

Původní přístav, centrum západního pobřeží a samostatné republiky, která dosáhla největšího významu
na přelomu 12. a 13. století. Dnes moderní letovisko
a oblíbený turistický cíl s krásným „náměstím zázraků“,
kterému dominuje světoznámá šikmá věž.

D

SIENA

Další z původních středověkých měst Toskánska s centrálním náměstím Piazza del Campo, kterému dominuje
102 metrů vysoká věž Torre del Mangia. Dnes je Siena
známá především díky konání koňského dostihu, tzv.
Palia. Závodí se každoročně, vždy dvakrát do roka,
tradičně na neosedlaných koních přímo v historickém
centru města. Jedná se o nejstarší dostih v Itálii, pořádá
se již od 13. století a je zapsán na seznamu nehmotného dědictví UNESCO.
Volejte zdarma 800 12 10 10

C

CINQUE TERRE

Skalnatá pobřežní oblast si dodnes zachovává původní
atmosféru. Pět městeček s typickými barevnými domky
a přístavy v srdci národního parku je dnes již dobře
propojeno jak železnicí, tak turistickými trasami. Kromě
poznání místního koloritu pak celá lokalita nabízí
krásné panoramatické výhledy a možnost koupání
v průzračné vodě Ligurské riviéry.

E

TOSKÁNSKÁ VÍNA

Toskánsko je celosvětově známé také produkcí vysoce
kvalitních vín. Vinařská centra leží především mezi
městy Florencie a Siena. Najdete zde kraj Chianti,
který dal vzniknout i stejnojmenné odrůdě, nebo další
významná městečka, např. Montepulciano s jeho Vino
Nobile či Montalcino s tradičním červeným vínem Rosso
nebo vzácnějším a ikonickým vínem Brunello.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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B

47

MOŘE A PŘÍRODA
TOSKÁNSKO

ITÁLIE
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F
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MAREMMA

Jako unikátní „toskánská divočina“, nebo také poslední divoký
kousek Itálie bývá označován
kraj Maremma na jihozápadním
pobřeží Toskánska. Tato zelená
oáza, která byla původně bažinatým a nepřístupným územím,
nabízí únik od turistických lokalit
do oblasti nezasažené masivním
cestovním ruchem. Několikakilometrové písečné pláže lemované
piniovými lesy si dodnes zachovaly přírodní ráz, stejně jako
opuštěné zátoky zasazené mezi
skalnaté útesy.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ELBA A TOSKÁNSKÉ OSTROVY

Národní park Toskánské ostrovy je největším mořským
parkem v Evropě. Jeho největším ostrovem je Elba, která
se nachází jen 10 km od pobřeží a je známá díky Napoleonovi Bonapartovi, který zde dožíval v nuceném exilu.
Druhým největším je v posledních letech nechvalně
proslulý ostrov Giglio. Ostrovy spojuje unikátní příroda,
krásné skalnaté útesy s možností šnorchlování a potápění i romantické zálivy s písečnými plážemi.

I

LÁZNĚ SATURNIA

Za návštěvu určitě stojí přírodní termální lázně Saturnia, které se nacházejí cca 60 km od pobřeží v provincii
Grossetto. Horký pramen zde vyvěrá na zemský povrch
a tvoří tak lázně pod širým nebem, volně přístupnou
kaskádu vodopádů a přírodních jezírek. Místní voda
o stálé teplotě 37,5 °C s mírným sirným nádechem je
známá léčivými účinky a pomáhá při dýchacích a kožních problémech.
Volejte zdarma 800 12 10 10

H

FORTE DEI MARMI

Na severozápadě Toskánska se nachází letovisko Forte
Dei Marmi. Místní krásná dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je pravidelně oceňována modrou
vlajkou kvality. Podél pobřežní promenády pak najdete
všechen luxus moderního prázdninového střediska řadu hotelů, barů a restaurací, plážových klubů i nejrůznější možnosti zábavy či vodních sportů.

J

CHIANTI

Kraj Chianti se nachází mezi městy Florencie a Siena.
Jedná se o až ikonickou zvlněnou krajinu se širokými
pásy vinic, olivovými sady i stromořadími cypřišů.
Najdete zde malebné vesničky, starobylé kláštery i opuštěné usedlosti. Kraj ideální pro turistiku nebo cyklistiku
je však především světoznámým vinařským regionem.
Vinobraní na konci října přiláká každoročně mnoho
turistů.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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TOSKÁNSKO A ELBA
C

KULTURA
A
B
C
D
E

Florencie
Pisa
Cinque Terre
Siena
Toskánská vína

MOŘE A PŘÍRODA
F
G
H
I

ITÁLIE
TOSKÁNSKO A ELBA

J

Maremma
Elba a Toskánské ostrovy
Forte dei Marmi
Lázně Saturnia
Chianti

50

25 km

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

I TÁ L I E

H

Marina Di Pietrasanta
A
B

Florencie

D

Marina di Bibbona

J

San Vincenzo

Elba
G

ITÁLIE
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I

F

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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POBYTOVÉ OBLASTI
MARINA DI PIETRASANTA

~

1 Hotel Mondial Resort & Spa ccccd
2 Grand Hotel Forte Dei Marmi cccc
3 Grand Hotel Principe Di Piemonte ccccc
4 Hotel Tiziana ccc
5 Hotel Piccadilly ccc

1 až5

str. 55
str. 56
str. 54
str. 58
str. 57

MARINA DI BIBBONA
6 Hotel Marinetta cccc
7 Hotel Varo Village cccc
8 Hotel Baia Del Sorriso ccc
9 Hotel Alta La Vista ccc
q Apartmány Casale Etrusco ccc
w Hotel Riva Dei Cavalleggeri cccc
e Aparthotel La Cecinella ccc

~
6 aže
r
t

str. 59
str. 69
str. 60
str. 62
str. 63
str. 69
str. 61

SAN VINCENZO
r Hotel Riva Degli Etruschi & Residence cccc
t Hotel Garden Toscana Resort cccc
y Apartmán Borgo Magliano Residence cccc

str. 64
str. 66
str. 69

ITÁLIE
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y
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

1
3

2

ELBA
str. 67
str. 68
str. 69

ITÁLIE
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1 Hotel Fabricia cccc
2 Hotel Acacie & Residence cccc
3 Hotel Desiree cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Grand Hotel Principe Di Piemonte ccccc

4,5
TripAdvisor 1 696 hodnotících

ITÁLIE > TOSKÁNSKO A ELBA > MARINA DI PIETRASANTA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Výhodná poloha v blízkosti pláže i centra

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

• Písečná pláž jen přes místní komunikaci

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hh

• Doporučujeme pro páry

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,

• Vhodné pro náročné klienty

oběd a večeře formou výběru z menu.

• Golfové hřiště cca 15 km

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: půjčovna kol.

| hhi | hii
| hi

Za poplatek: fitness, tenis, jízda na koních,
Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 110 (1 050) km
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

golfové hřiště cca 15 km.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).
ZÁBAVA Příležitostně hudební večery.
Možnosti zábavy v blízkém okolí.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
POLOHA V letovisku Marina di Pietrasanta na pobřežní

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

promenádě. Bary, restaurace a nákupní možnosti

WEB www.principedipiemonte.com

v okolí. Pisa cca 25 km. Golfové hřiště cca 15 km.

wellness & spa

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah,
restaurace, 2 restaurace à la carte (italská a mezinárodní,

ITÁLIE
TOSKÁNSKO A ELBA

oceněná michelinskou hvězdou), bar, TV místnost,

54

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

konferenční sál. Střešní bazén s vířivkou a terasa s lehátky,
slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu. Parkování
na hotelovém pozemku nebo v garáži za poplatek.
PLÁŽ Písečná pláž cca 50 m, pouze přes místní
komunikaci. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, set na přípravu kávy a čaje,
minibar. DRS: viz DR, balkon nebo francouzské okno,
strana k moři.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Hotel Mondial Resort & Spa ccccd

4,0
TripAdvisor 447 hodnotících

ITÁLIE > TOSKÁNSKO A ELBA > MARINA DI PIETRASANTA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).

• Vhodné i pro náročné klienty

ZÁBAVA Možnosti zábavy v blízkém okolí.

• Písečná pláž s pozvolným vstupem do vody

PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

• Nákupní a zábavní možnosti v blízkém okolí

PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů

• Wellness & spa centrum

přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccd

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 100 (1 050) km
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.mondialresort.it/index.html

wellness & spa

• Zdarma: vnitřní bazén, vířivka, sauna,
turecké lázně

POLOHA V letovisku Marina di Pietrasanta, nákupní možnosti,
bary a restaurace cca 300 m. Pisa 30 km, Florencie cca 100 km.

• Za poplatek: masáže a různé druhy
zkrášlujících procedur

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, restaurace,
restaurace à la carte, bar, TV místnost, konferenční prostory.
Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami
zdarma. Parkování na hotelovém pozemku za poplatek.
PLÁŽ Písečná pláž cca 300 m, lehátka a slunečníky za poplatek.

ITÁLIE
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POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), klimatizace,
TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon nebo terasa.
DRX: viz DR, prostornější, zrenovované. JS: viz DRX,
obývací část.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

| hi

Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhh
Junior suite (JS) hhhi

| hhi | hii

| Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: půjčovna kol.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Grand Hotel Forte Dei Marmi cccc

4,0
TripAdvisor 217 hodnotících

ITÁLIE > TOSKÁNSKO A ELBA > MARINA DI PIETRASANTA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA

• Výhodná poloha v blízkosti pláže i centra

Za poplatek: vodní sporty na pláži.

• Písečná pláž jen přes místní komunikaci

ZÁBAVA Možnosti zábavy v blízkém okolí.

• Golfové hřiště 7 km

PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Pro páry i rodiny s dětmi

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
Vzdálenost z Prahy (Brna): 1100 (1 050) km
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.grandhotelfortedeimarmi.it

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

POLOHA V letovisku Marina di Pietrasanta na pobřežní
promenádě. Bary, restaurace a nákupní možnosti
v okolí. Pisa cca 40 km. Golfové hřiště cca 7 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, restaurace,
bar. Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky
zdarma. Parkování v blízkosti hotelu za poplatek.

ITÁLIE
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PLÁŽ Písečná pláž cca 50 m, pouze přes místní

56

komunikaci. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., trezor, minibar. DRSS: viz DRP, balkon
nebo terasa, boční výhled na moře. QRSS: viz DRSS,
prostornější, 4. lůžko palanda.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRP, DRSS) hh
Čtyřlůžkový pokoj (QRSS) hhhi

| hi

| hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře
formou výběru ze 4chodového menu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

3,5

Hotel Piccadilly ccc

TripAdvisor 230 hodnotících

ITÁLIE > TOSKÁNSKO A ELBA > MARINA DI PIETRASANTA
REZERVUJTE IHNED:

DO 18 LET

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

• Výhodná poloha v blízkosti pláže i centra

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

• Písečná pláž jen přes pobřežní promenádu

WEB www.piccadillyhotel.it/ita

• Doporučujeme pro páry
Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 100 (1 060) km
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

POLOHA V letovisku Marina di Pietrasanta na pobřežní
promenádě. Bary, restaurace a nákupní možnosti v okolí.
Pisa cca 28 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, restaurace,
bar, TV místnost, konferenční sál. Parkování v okolí hotelu
za poplatek.
PLÁŽ Písečná pláž cca 50 m, pouze přes pobřežní
promenádu. Lehátka a slunečníky za poplatek. Bar na pláži.

ITÁLIE
TOSKÁNSKO A ELBA

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar. DRSV: viz DR,
balkon s výhledem na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd
formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel Tiziana ccc

TripAdvisor 82 hodnotících

ITÁLIE > TOSKÁNSKO A ELBA > MARINA DI PIETRASANTA
DO 13 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,

• Menší hotel s rodinnou atmosférou

večeře formou výběru z menu.

• V klidné lokalitě uprostřed zeleně

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

• Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře

stolní tenis. Za poplatek: tenis, půjčovna kol.

• Nákupní a zábavní možnosti v okolí

ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).

• Doporučujeme pro páry

ZÁBAVA Možnosti zábavy v blízkém okolí.

REZERVUJTE IHNED:

PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 130 (1 080) km

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hlavní budově.

Pláž: písečná cca 300 od hotelu

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

WEB www.villatiziana.com/en/

Dítě: zcela zdarma

POLOHA V klidné části letoviska Marina di Pietrasanta
cca 1,5 km od centra Lido di Camaiore. Nákupní a zábavní
možnosti cca 100 m.
VYBAVENÍ Hlavní budova, vedlejší budova, umístěná
přes silnici od hlavní budovy a zázemí hotelu, vstupní hala

ITÁLIE
TOSKÁNSKO A ELBA

s recepcí, výtah, lobby, restaurace, bar, TV místnost. Venku

58

zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky
za poplatek. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž cca 300 m, lehátka a slunečníky
za poplatek, bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
TV/sat., telefon. DRT: viz DR, balkon nebo terasa,
ve vedlejší budově. DRS: viz DR, zrenovované, klimatizace,
ve vedlejší budově.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRT, DRS) hhh

Volejte zdarma 800 12 10 10

| hhi | hii

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,5

Hotel Marinetta cccc

TripAdvisor 2 046 hodnotících

ITÁLIE > TOSKÁNSKO A ELBA > MARINA DI BIBBONA
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Výhodná poloha v blízkosti pláže i centra

Dvoulůžkový pokoj (DRF) hhhi

• Krásná písečná pláž s jemným pískem

Dvoulůžkový pokoj (DRECL, DRS) hh

a pozvolným vstupem do vody
• Nákupní a zábavní možnosti v blízkém okolí

| hhii | hii
| hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu,
k jídlu voda a stolní víno v ceně.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, stolní tenis,

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 140 (1 110) km
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

boccia, půjčovna kol. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Možnosti zábavy v blízkém okolí.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub,
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

POLOHA V klidné zóně letoviska Marina di Bibbona,

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

centrum s obchody a restauracemi 100 m. Cecina

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

5 km, Pisa 65 km. Golfové hřiště Follonica 50 km.

WEB www.hotelmarinetta.it/en/

VYBAVENÍ Hlavní budova a vedlejší budovy v zahradě,

wellness & spa

à la carte, bar, TV místnost, konferenční prostory.
Venku zahrada, 2 bazény a terasa s lehátky a slunečníky
zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.

• Zdarma: vnitřní bazén, vířivka

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

ITÁLIE
TOSKÁNSKO A ELBA

vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, restaurace, restaurace

Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž cca 500 m, lehátka
a slunečníky od 3. řady zdarma.
POPIS POKOJŮ DRF: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., trezor, minibar, balkon nebo terasa,
4. lůžko palanda. DRECL: viz DRF, zrenovované,
set na přípravu kávy a čaje. DRS: viz DRECL,
prostornější, s panoramatickým výhledem.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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3,5

Hotel Baia Del Sorriso ccc

TripAdvisor 400 hodnotících

ITÁLIE > TOSKÁNSKO A ELBA > ROSIGNANO
DO 13 LET

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

• Unikátní umístění přímo nad mořem

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

• Krásné výhledy z hotelu

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

• Výhodná poloha v blízkosti centra

WEB www.baiadelsorriso.com

REZERVUJTE IHNED:

• Písečná pláž přímo pod hotelem
Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 130 (1 080) km
Pláž: písečná cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

POLOHA Hlavní a vedlejší budova na skalním výběžku
na okraji letoviska Castiglioncello. Centrum s obchody,
bary a restauracemi cca 500 m. Pisa 45 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, trezor, výtah, lobby,
restaurace, bar. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž pod hotelem, přístup po schodech nebo

ITÁLIE
TOSKÁNSKO A ELBA

výtahem. Lehátka a slunečníky za poplatek, bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, v hlavní budově. DRT: viz DR,
balkon nebo terasa, ve vedlejší budově.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

| hi

Dvoulůžkový pokoj (DRT) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Kontinentální snídaně formou bufetu,
večeře formou výběru z menu.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).
ZÁBAVA Možnosti zábavy v blízkém okolí.
PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,5

Aparthotel La Cecinella ccc

TripAdvisor 472 hodnotících

ITÁLIE > TOSKÁNSKO A ELBA > MARINA DI BIBBONA
REZERVUJTE IHNED:

DO 11 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd a večeře

• Doporučujeme pro rodiny s dětmi

formou výběru z menu. Možnost také bez stravování.

• Prostorná apartmá až pro 6 osob

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

• Bohaté sportovní zázemí, animační programy

plážový volejbal, bocce, tenis, stolní tenis, malý fotbal.

• Možnost bez stravování nebo až s plnou penzí

Za poplatek: půjčovna kol, vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI Vybírána vratná kauce 200 €/pobyt.

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 140 (1 080) km
Pláž: písečná cca 1 000 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy
pro děti i dospělé.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub,
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
POLOHA V klidné lokalitě uprostřed zeleně, centrum

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Marina di Cecina s bary, restauracemi a nákupními možnostmi

WEB www.lacecinella.com

cca 1,5 km. Letovisko Marina di Bibbona cca 10 km.

wellness & spa

VYBAVENÍ Hlavní budova a bungalovy v zahradě.
Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace, pizzerie, bar,
minimarket. Venku zahrada, bazén s lehátky a slunečníky

• Za poplatek: sauna, vířivka, masáže
a různé druhy zkrášlujících procedur

zdarma. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.

ITÁLIE
TOSKÁNSKO A ELBA

PLÁŽ Písečná pláž cca 1 km, hotelový minibus zdarma (v období
6. 6. – 5. 9.). Lehátka a slunečníky za poplatek, bar na pláži.
POPIS POKOJŮ ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), obývací
část s rozkládací pohovkou a kuchyňkou, lednička, klimatizace,
TV/sat., telefon, trezor, balkon nebo terasa, v hlavní budově.
AP1: viz ST, prostornější, oddělená ložnice, v bungalovech.
AP: viz AP1, zrenovované. AP2: viz AP1, 2 oddělené ložnice.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Studio (ST) hhhh

| hhhi | hhii | hii

Apartmá (AP1, AP) hhhh
Apartmá (AP2) hhhhhh

| hhhi | hhii

| Hhhhhi | hhhhii | hhhiii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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3,5

Hotel Alta La Vista ccc

TripAdvisor 158 hodnotících

ITÁLIE > TOSKÁNSKO A ELBA > MARINA DI BIBBONA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

• Přímo u krásné písečné pláže

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

• Bary a restaurace v okolí

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

• Doporučujeme pro páry

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.hotelaltalavista.it

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 115 (1 100) km
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

POLOHA V klidné lokalitě letoviska Marina di Castagneto
Carducci přímo u písečné pláže. Nákupní a zábavní
možnosti v okolí, centrum Marina di Bibbona cca 12 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace,
bar. Venku terasa s lehátky a slunečníky zdarma. Parkování
v okolí hotelu zdarma. Možnost za poplatek využívat bary,
restaurace a wellness partnerského hotelu I Piastroni.

ITÁLIE
TOSKÁNSKO A ELBA

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka
a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon
nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
DRP: viz DR, bez balkonu, v přízemí.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hh
Dvoulůžkový pokoj (DRP) hhh

| hi

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
výběru z menu.
ZÁBAVA Možnosti zábavy v blízkém okolí.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,5

Apartmány Casale Etrusco ccc

TripAdvisor 60 hodnotících

ITÁLIE > TOSKÁNSKO A ELBA > MARINA DI BIBBONA
DO 13 LET

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

• V klidné lokalitě uprostřed zeleně

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

• Prostorné apartmány až pro 4 osoby

WEB www.casaleetrusco.com

REZERVUJTE IHNED:

• Krásná zahrada s bazénem
Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 150 (1 100) km
Pláž: písečná cca 5 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

POLOHA V klidné lokalitě nedaleko letoviska Marina
di Castagneto Carducci. Centrum s nákupními a zábavními
možnostmi cca 5 km, Marina di Bibbona cca 8 km.
VYBAVENÍ Recepce, TV místnost, venkovní BBQ.
V zahradě bazén a terasa s lehátky a slunečníky
zdarma. Parkování v areálu zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž cca 5 km. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ AP1: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ITÁLIE
TOSKÁNSKO A ELBA

obývací část s kuchyňským koutem a lednicí, oddělená ložnice,
klimatizace, TV/sat. AP2: viz AP1, 2 oddělené ložnice.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Apartmá 1 ložnice (AP1) hh

| hi

Apartmá 2 ložnice (AP2) hhhh

| hhhi | hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Bez stravy.
ZVLÁŠTNOSTI V apartmánech vybírána vratná
kauce 200 €/pobyt. Sada povlečení a osušek za poplatek
(na vyžádání). Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).
PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Hotel Riva Degli Etruschi & Residence cccc

4,0
TripAdvisor 696 hodnotících

ITÁLIE > TOSKÁNSKO A ELBA > SAN VINCENZO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

Bungalov (BG) hhhhhh

• Vhodné pro rodiny s dětmi

hhhhii | hhhiii | hhiiii

• Hotelové pokoje nebo bungalovy

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře

v rozlehlé zahradě

| hhhhhi |

formou výběru z menu. Bungalovy bez stravování.

• Krásná písečná pláž přes piniový háj

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

• Bohaté sportovní zázemí a animační programy

aerobik, aquaaerobik, volejbal, malý fotbal.
Za poplatek: půjčovna kol, tenis, vodní sporty na pláži.

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 150 (1 100) km
Pláž: písečná cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

ZVLÁŠTNOSTI V bungalovech vybírána vratná kauce
100 €/pobyt. Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).
ZÁBAVA Denní a večerní animační programy
pro děti a dospělé.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub,

Dítě: zcela zdarma

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc/ccc
POLOHA Rozlehlý areál v klidné lokalitě uprostřed

zeleně, hotelová budova cccc a bungalovy ccc v zahradě.

WEB www.rivadeglietruschi.it

a nákupními možnostmi cca 2,5 km. Pisa cca 80 km.

wellness & spa

několik restaurací, pizzerie, bary, minimarket, amfiteátr.

ITÁLIE
TOSKÁNSKO A ELBA

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Centrum městečka San Vincenzo s bary, restauracemi
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, v rámci resortu

• Za poplatek: sauna, turecké lázně,

Venku zahrada, 3 bazény a terasy s lehátky a slunečníky

Kneippův chodník, masáže a různé

zdarma. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.

druhy zkrášlujících procedur

PLÁŽ Písečná pláž 100–300 m dle umístění pokoje,
dostupná přes piniový háj. Lehátko, polohovací křeslo
a slunečník na pokoj zdarma, bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, 4. lůžko palanda.
BG: viz DR, obývací část s rozkládací pohovkou, kuchyňkou
a ledničkou, 2 oddělené ložnice, bez klimatizace (pouze ventilátor).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhh
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INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

| hhhi | hhi | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Dvoulůžkový pokoj

Apartmá

ITÁLIE
TOSKÁNSKO A ELBA

Apartmá

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel Garden Toscana Resort cccc

TripAdvisor 733 hodnotících

ITÁLIE > TOSKÁNSKO A ELBA > SAN VINCENZO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

• Doporučujeme pro rodiny s dětmi

včetně nápojů (voda a stolní víno). V období 23. 5. – 18. 9.

• Rozlehlý areál uprostřed zeleně

možnost dokoupení programu soft all inclusive.

• Bohaté sportovní zázemí

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

• Krásná písečná pláž

tenis, basketbal, malý fotbal, volejbal, bocce, vnitřní

• Wellness & spa centrum

minigolf a minibowling. Za poplatek: půjčovna
kol, vodní sporty na pláži.

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 150 (1 100) km
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

ZÁBAVA Denní a večerní animační programy
pro děti i dospělé.
PRO DĚTI Dětský bazén se skluzavkou, hřiště,
miniklub, dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
Povinný poplatek pro děti do 3 let.

Dítě: zcela zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PPOLOHA Rozlehlý areál uprostřed zeleně

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

cca 3 km od centra San Vincenzo, bary, restaurace

WEB www.gardentoscanaresort.com

a nákupní možnosti cca 2 km. Pisa cca 80 km.

wellness & spa

VYBAVENÍ Hlavní budova a menší vilky v zahradě,

ITÁLIE
TOSKÁNSKO A ELBA

vstupní hala s recepcí, lobby, několik restaurací a barů,

emoční sprchy, solná jeskyně, masáže

zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, bar

a různé druhy zkrášlujících procedur

u bazénu. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž cca 200–400 m dle umístění
pokoje, dostupná přes piniový háj. Lehátka a slunečníky

soft all inclusive
• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

zdarma, osušky za poplatek, bar na pláži.

• K jídlu zdarma voda, stolní víno a pivo

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

• Voda, káva, pivo, mistní likéry a vybrané

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, balkon nebo
terasa. FR: viz DR, prostornější, opticky oddělená ložnice.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
Rodinný pokoj (FR) hhhh
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• Za poplatek: vířivka, sauna, turecké lázně,

TV místnost, konferenční sál, butik, amfiteátr. Venku

nealkoholické nápoje v centrálním
baru (10.00–23.00 hod.)
• 2× denně lehký snack

| hhi | hii

| hhhi

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

3,5

Hotel Fabricia cccc

TripAdvisor 389 hodnotících

ITÁLIE > TOSKÁNSKO A ELBA > ELBA
REZERVUJTE IHNED:

DO 18 LET

proč právě sem?

ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).

• Doporučujeme pro páry i rodiny s dětmi

ZÁBAVA Příležitostně živá hudba.

• Přímo u písečné pláže

PRO DĚTI Hřiště, miniklub v hlavní sezoně,
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 220 (1 150) km
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.
WEB www.hotelfabricia.com

Dítě: zcela zdarma

POLOHA Na ostrově Elba v klidné lokalitě uprostřed zeleně.
Restaurace a nákupy cca 500 m. Letovisko Portoferraio cca 6 km.
VYBAVENÍ Hlavní a vedlejší budova v krásné zahradě.
Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace, restaurace à la carte,
bar, TV místnost, konferenční sál. Venku zahrada, bazén, vířivka
a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek,
bar u bazénu. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, 1 slunečník
a 2 lehátka na pokoj zdarma.

ITÁLIE
TOSKÁNSKO A ELBA

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon
nebo terasa. DRSS: viz DR, strana k moři.
DRSV: viz DR, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSS,
DRSV) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
oběd a večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: půjčovna kol,
tenis, stolní tenis, aerobik. Za poplatek: masáže.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel Acacie & Residence cccc

TripAdvisor 728 hodnotících

ITÁLIE > TOSKÁNSKO A ELBA > ELBA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Resort vhodný pro rodiny s dětmi
• Hotelové pokoje nebo prostorná
apartmá až pro 6 osob
• Sportovní zázemí, animační programy

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRKLA) hhhh | hhhi | hhii | hii
Studio (ST) hhhi | hhii | hii
Apartmá (AP1) hhhhi | Hhhii | hhiii | hii
Apartmá (AP2) hhhhhh | Hhhhhi | hhhhii | hhhiii | hhiiii
STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 220 (1 170) km
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

bufetu. Apartmány a studia bez stravování.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: půjčovna kol, tenis,
stolní tenis. Za poplatek: masáže, vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pobyt se psem (na vyžádání).
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub v hlavní
sezóně, dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

POLOHA Na ostrově Elba v lokalitě San Franceso

PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů

uprostřed zeleně. Bary a restaurace cca 100 m,

přizpůsobených pro handicapované klienty.

Capoliveri 2 km. Letovisko Portoferraio cca 15 km.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

VYBAVENÍ Hotelová budova a apartmány v zahradě,

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

vstupní hala s recepcí, trezor, lobby, restaurace, restaurace

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

à la carte, bar, TV místnost, konferenční sál. Venku zahrada,

WEB www.acacie.it

ITÁLIE
TOSKÁNSKO A ELBA

bazén a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky
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za poplatek. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž max. 10–150 m, v závislosti
na umístění pokoje/apartmá. Hotel – 1 slunečník
a 2 lehátka na pokoj od 4. řady zdarma. Studia
a apartmány – lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, balkon
nebo terasa. DRKLA: viz DR, zrenovované. ST: viz DR,
kuchyňský kout s ledničkou. AP1: viz ST, obývací část
a oddělená ložnice. AP2: viz AP1, 2 oddělené ložnice.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE > TOSKÁNSKO A ELBA > ELBA

ITÁLIE > TOSKÁNSKO A ELBA > MARINA DI BIBBONA

Hotel Desiree cccc

Hotel Riva Dei Cavalleggeri cccc

DO 12 LET

ITÁLIE > TOSKÁNSKO A ELBA > MARINA DI BIBBONA

ITÁLIE > TOSKÁNSKO A ELBA > MAGLIANO

Hotel Borgo Magliano Residence cccc

ITÁLIE
TOSKÁNSKO A ELBA

Hotel Varo Village cccc

DO 16 LET

DO 12 LET

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

DO 18 LET

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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ROMANTIKA
PANENSKÉHO OSTROVA

ITÁLIE
SARDINIE

SARDINIE

70

Sardinie je překrásný ostrov
ve Středozemním moři. Pyšnit se
může krásnými písečnými plážemi,
čistým mořem a téměř nedotčenou
přírodou. Ostrov patří k nejméně
obydleným oblastem Itálie. Kouzelnou
atmosféru tvoří horská krajina, malebná
pobřeží a pro ostrov typické obytné
věže z doby kamenné a bronzové.
Nádherné pláže s dechberoucími
útesy najdete na celém pobřeží
Sardinie. Pobřeží Costa Smeralda
společně se souostrovím
Arcipelago de La Maddalena nabízí
návštěvníkům bělostný písek
a monumentální žulové skály.

Měsíc v roce

V

VI

VII

VIII

IX

X

denní teplota vzduchu (°C)

24

27

30

30

27

24

teplota vody (°C)

18

22

23

24

24

22

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

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE
SARDINIE

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku

71

TO NEJLEPŠÍ
SARDINIE

ITÁLIE
SARDINIE

A

72

COSTA SMERALDA

Vyhlášené „Smaragdové“ pobřeží
se nachází na severovýchodním
pobřeží Sardinie v okolí letovisek
Porto Cervo a Porto Rotondo.
Přezdívá se mu také Karibik Středomoří, a to hlavně díky křišťálově průzračné vodě, členitému
pobřeží s malebnými plážemi
a zátokami zasazenými mezi žulovými útesy. Moře zde hraje všemi
barvami a na vyhlášených plážích
zde najdete všechny odstíny barvy
písku, od bělostné přes žlutou až
po jemně růžovou.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

PORTO CERVO

Moderní letovisko v srdci Smaragdového pobřeží se
stalo synonymem luxusu. Jachetní přístav a luxusní
promenáda s butiky světoznámých značek každoročně
lákají VIP klientelu z celého světa, která sem přijíždí
strávit nezapomenutelnou dovolenou.

D

NORA

Archeologické naleziště Nora leží na jihozápadním
pobřeží Sardinie. Vykopávky svědčí o tom, že byla
v minulosti prvním a nejdůležitějším centrem ostrova.
Do dnešní doby se zachovaly pozůstatky antických
lázní, zřícenina chrámu, amfiteátr či mozaiková dlažba
z římského období. To vše v unikátní lokalitě na skalním
výběžku ohraničeném ze tří stran mořem.

Volejte zdarma 800 12 10 10

C

ALGHERO

Přístavní město s opevněným historickým centrem
na severozápadním pobřeží Sardinie patří mezi méně
známé turistické cíle. Díky dlouhodobému katalánskému vlivu se mu dodnes přezdívá „malá Barcelona“.
V okolí najdete nádherné pláže s bělostným pískem
nebo skalnatý mys Capo Caccia, který se majestátně
zdvihá z moře a v jehož útrobách se nachází Neptunova
jeskyně.

E

CAGLIARI

Majestátní hlavní město Sardinie se tyčí na několika
pahorcích nad mořem na jižním pobřeží ostrova. Historické centrum se čtvrtí Castello na nejvyšším pahorku
je obehnané rozlehlými hradbami s monumentálními
vstupními věžemi a masivním schodištěm pevnosti
Bastione a plné obchůdků, barů, kaváren a restaurací. Na předměstí Cagliari se nachází Poetto, 8 km
dlouhá písečná pláž lemovaná cyklostezkou a živou
promenádou.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE
SARDINIE

B

73

NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE
SARDINIE

ITÁLIE
SARDINIE

F

74

BAIA CHIA

Laguna Baia Chia se nachází
na samém jihu ostrova a najdeme
zde hned několik pláží, které byly
opakovaně zvoleny nejkrásnějšími
z jižní Sardinie. Oblast okouzluje
krásnými plážemi s jemným pískem, zasazenými v několika zátokách ohraničených skalnatými
útesy a nádhernými písečnými
dunami. Na své si zde přijdou
milovníci potápění a šnorchlování
nebo také windsurfingu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

VILLASIMIUS

Villasimius je prázdninové letovisko na jihovýchodě
Sardinie u mysu Carbonara, který je vyhlášen mnoha
nádhernými plážemi. Nejznámější je pláž Porto Giunco
s bělostným pískem, průzračným mořem hrajícím všemi
barvami a přilehlou lagunou, která je přirozeným hnízdištěm růžových plameňáků.

I

LA MADDALENA

Klenotem severní Sardinie je souostroví La Maddalena, přístupné trajektem z přístavu v Palau. Skládá
se z celkem 62 ostrovů a ostrůvků, z nichž nejznámější
jsou La Maddalena, Caprera či San Stefano. Najdete zde
bezpočet krásných pláží a zátok, mnohdy přístupných
pouze lodí. Nejznámější je růžová pláž Spiaggia Rosa
na ostrově Budelli, jejíž písek obsahuje růžové úlomky
korálů.
Volejte zdarma 800 12 10 10

H

SAN TEODORO

Letovisko San Teodoro se nachází na severovýchodním pobřeží asi 30 km jižně od letiště Olbia. Se svými
14 plážemi podél 37 km pobřeží se stalo oblíbeným
turistickým cílem. Nejznámější pláží je Cala Brindinchi
s jemným bělostným pískem nazývaná místními „malé
Tahiti“. Celá oblast, včetně přilehlých ostrovů Molara
a Tavolara, byla vyhlášena chráněnou mořskou oblastí
a je vyhledávána i pro potápění a šnorchlování.

J

STINTINO

Vyhlášené letovisko Stintino leží na severozápadním
pobřeží Sardinie na samostatném poloostrově mysu
Capo Falcone. Místní pláže, menší La Pelosetta a hlavně
známá La Pelosa, lákají množství turistů. Kromě průzračné vody a jemného písku nabízejí krásný pohled
na španělskou obrannou věž či protější ostrůvky Piana
a Asinara.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE
SARDINIE

G

75

POZNEJTE AKTIVNĚ
SARDINIE

ITÁLIE
SARDINIE

K

76

KOUZELNÉ MOŘE

Kouzelné sardinské moře se
vyplatí prozkoumat. Romantické
a opuštěné zátoky jsou mnohdy
přístupné pouze po moři.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

POTÁPĚNÍ

Bohatý podmořský život, členitá skaliska a hlavně průzračné moře jsou na Sardinii přímo ideální pro milovníky potápění a šnorchlování.

N

NURAGHI

Za poznáním pradávné sardinské historie se vyplatí
vydat do vnitrozemí. Megalitické kruhové stavby civilizace Nuraghů se nacházejí po celém ostrově. Jsou
více než 3000 let staré a jejich vznik i účel jsou dodnes
opředeny mnoha tajemstvími.

Volejte zdarma 800 12 10 10

M

TURISTIKA

Divoká a neporušená příroda nabízí mnoho možností
pro pěší túry i cykloturistiku. Turistické trasy vedou jak
do hor, tak podél pobřeží a skalnatých útesů.

O

VYHLÁŠENÁ VÍNA

Stejně úžasně proměnlivá jako krajina na Sardinii jsou
i její vína. Rozhodně byste tedy měli některá ochutnat.
Na severu jsou typické bílé odrůdy, např. Vermentino.
Jih je pak vyhlášený produkcí červených vín, nejznámější
je Cannonau či vzácné Cagnulari.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE
SARDINIE

L
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SARDINIE
J

TO NEJLEPŠÍ
A
B
C
D
E

Costa Smeralda
Porto Cervo
Alghero
Nora
Cagliari

Alghero

STŘEDOZEMNÍ
MOŘE

PLÁŽE
F
G
H
I
J

Baia Chia
Villasimius
San Teodoro
La Maddalena
Stintino

POZNEJTE AKTIVNĚ
K
L
M
N

ITÁLIE
SARDINIE

O

Kouzelné moře
Potápění
Turistika
Nuraghi
Vyhlášená vína
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Itálie
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

La Maddalena
I

Cannigione
Costa Smeralda

B

A

Baja Sardinia
Golfo di Marinella
Golfo Aranci

Olbia

H

San Teodoro

Budoni

C

N

Barumini

Colostrai
Costa Rei

E

F

CAGLIARI

Sant’Elmo/Castiadas

Villasimius

Pula / St. Margherita di Pula
30 km

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE
SARDINIE

D

G
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POBYTOVÉ OBLASTI

t
r
e
w
q
5

~
6 až9

~
1 až4

PULA / ST. MARGHERITA DI
PULA

SANT’ELMO / CASTIADAS
Doba transferu z letiště cca 90 minut

Doba transferu z letiště cca 50 minut

1 Hotel Baia di Nora cccc
2 Hotel Flamingo cccc
3 Hotel Mare Pineta ccc
4 Hotel Forte Village Resort – Pineta ccccc
a Bouganville cccc

str. 84
str. 85
str. 86
str. 82

q Hotel Garden Beach cccc
w Hotel Sant' Elmo Beach cccc

str. 92
str. 93

COSTA REI
Doba transferu z letiště cca 90 minut

e Hotel Free Beach cccc
r Apartmány Costa Rei ccc

VILLASIMIUS

str. 94
str. 95

Doba transferu z letiště cca 90 minut
str. 87
str. 88
str. 89
str. 90
str. 91

COLOSTRAI / MURAVERA
Doba transferu z letiště cca 90 minut

t Hotel Colostrai cccc

str. 96

ITÁLIE
SARDINIE

5 Hotel Calaserena Village cccc
6 Hotel Pullman Timi Ama ccccc
7 Hotel VOI Tanka Resort cccc
8 Apartmány Cormoran Residence cccc
9 Hotel Altura ccc

80

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

12 5 7
36
4
8 wr
9q e
t
y
u
i
o

CANNIGIONE

GOLFO ARANCI
Doba transferu z letiště cca 40 minut

Doba transferu z letiště cca 60 minut

1 Hotel Stelle Marine cccc
2 Hotel Blu Laconia Village cccc
3 Hotel Blu Morisco Village cccc
4 Hotel Baja cccc

str. 108
str. 110
str. 109
str. 111

e Hotel Gabbiano Azzurro cccc
r Hotel Castello ccc
t Hotel Pelican Beach Resort & Spa cccc

str. 100
str. 102
str. 101

SAN TEODORO

BAJA SARDINIA

Doba transferu z letiště cca 35 minut

Doba transferu z letiště cca 55 minut

5 Hotel Club cccc
6 Hotel Il Cormorano cccc
7 Hotel Colonna Country & Sporting Club cccc

str. 106
str. 107
str. 105

y Hotel a apartmány Grande Baia Resort cccc
u Hotel L’Esagono ccc

str. 99
str. 111

BUDONI
GOLFO DI MARINELLA

Doba transferu z letiště cca 40 minut

Doba transferu z letiště cca 40 minut

str. 97
str. 98

str. 104
str. 111
str. 103
str. 111

ITÁLIE
SARDINIE

8 Hotel Colonna Du Golf cccc
9 Hotel Colonna Beach cccc
q Hotel Marana cccc
w Apartmány Corti di Marinella ccc

i Hotel Li Cupulatti cccc
o Hotel Baia dei Pini cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Hotel Forte Village Resort – Pineta ccccc
a Bouganville cccc

4,5
TripAdvisor 358 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > SANTA MARGHERITA DI PULA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,

PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů

• Jeden z nejluxusnějších resortů na Sardinii

župan), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon nebo

přizpůsobených pro handicapované klienty.

• Rozlehlý areál uprostřed zeleně

terasa, v 1. patře, velikost pokoje 28–32 m². FRX: viz DRS,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc/ccccc

prostornější, v přízemí, velikost pokoje 37 m². BGX: viz DRS,

INTERNET Za poplatek: WiFi v resortu.

• Nadstandarní zázemí pro rodiny s dětmi –

patio, velikost pokoje 24–30 m². BGFX: viz BGX, obývací část

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

aquapark, sportovní a zábavné programy

a oddělená ložnice, velikost pokoje 35 m². BGFX+: viz BGX,

WEB www.fortevillageresort.com

2 ložnice, 2 koupelny, velikost pokoje 44–49 m².

wellness & spa

u nádherné písečné pláže

• Vyhlášená gastronomie, až 21
restaurací a barů, menu připravovaná

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

michelinskými šéfkuchaři

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhi

• Wellness, spa & thalassocentrum

Rodinný pokoj (FRX) hhii
Bungalov (BGX) hhi

Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

| hii

| hii

sauna, turecké lázně, emocionální sprchy,
masáže a různé druhy zkrášlujících procedur

| hii

Bungalov (BGFX) hhii

• Za poplatek: venkovní spa & thalassocentrum,

| hii

Bungalov (BGFX+) hhiii

| hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu,
případně výběru z menu. Koncept „dine around“, dle
úrovně hotelu možnost večeře v několika restauracích.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

ITÁLIE
SARDINIE

jóga, pilates, aquaaerobik, multifunkční hřiště.
POLOHA Resort osmi 5* a 4* hotelů a soukromých vil v klidné

Za poplatek: bowling, motokáry, na pláži vodní sporty

lokalitě uprostřed zeleně přímo u krásné písečné

a potápěčské centrum, nejrůznější sportovní akademie

pláže. Centrum Santa Margherita di Pula cca 5 km.

vedené profesionálními sportovci (např. fotbal, tenis, stolní

Archeologický areál Nora cca 11 km. Cagliari 45 km.

tenis, basketbal, cyklistika, box, šerm, plavání, tanec atd.).

Golfové hřiště Is Molas cca 10 km.

ZVLÁŠTNOSTI Na vyžádání možnost

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, až 21 restaurací,

ubytování v dalších hotelech v rámci resortu.

barů a restaurací à la carte, nákupní pasáž, konferenční centrum,

ZÁBAVA Animační, zábavné a sportovní programy

diskotéka, amfiteátr. Venku rozlehlá zahrada, několik bazénů,

v průběhu celého dne, večerní show.

terasy s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, bary u bazénů.

PRO DĚTI Několik dětských bazénů (1 s aquaparkem), hřiště,

PLÁŽ Písečná pláž s jemným pískem (dostupná

dětské sportovní akademie, miniklub, baby klub za poplatek

procházkou v rámci resortu dle umístění pokojů), lehátka,

(0–2 roky). Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

slunečníky a osušky zdarma, bary a restaurace na pláži.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Bungalov

ITÁLIE
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Dvoulůžkový pokoj

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel Baia di Nora cccc

TripAdvisor 434 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > SANTA MARGHERITA DI PULA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Hotel se stálou klientelou

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRGV) hhh

• Přímo u krásné písečné pláže

Dvoulůžkový pokoj (DRS, DRGVS) hh

• 18jamkové golfové hřiště Is Molas v dosahu

Rodinný pokoj (FR) hhhi |

• V blízkosti archeologický areál

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd

Nora a centrum města Pula

| hhi | hii
| hi

Hhii

a večeře formou výběru z bohatého menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

stolní tenis, pétanque. Za poplatek: tenisové
kurty s osvětlením, biliár, půjčovna horských kol, vodní
sporty na pláži, golfové hřiště Is Molas cca 6 km.
ZÁBAVA Občas živá hudba.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, dětská postýlka zdarma
(na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů

POLOHA V zeleni v klidném prostředí, centrum

přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový

střediska Pula s restauracemi, obchody a bary cca 2 km,

pohyb v areálu včetně přístupu na pláž.

archeologický park Nora cca 800 m, hlavní město Cagliari

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

cca 38 km. Zastávka autobusu přímo před hotelem.

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

s terasou, snack bar, piano bar, několik kongresových

WEB www.hotelbaiadinora.com

sálů. V zahradě bazén s vířivkou, bar u bazénu a terasa
na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Přímo u krásné hotelové pláže s bílým pískem
a pozvolným vstupem do moře. Lehátka za poplatek,

ITÁLIE
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slunečníky a polohovací křesla zdarma.
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POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, trezor, balkon, terasa
nebo patio. DRS: viz DR, prostornější. DRGV: viz DR, výhled
do zahrady. DRGVS: viz DRGV, prostornější. FR: viz DR,
vestavěné patro.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

3,5

Hotel Flamingo cccc

TripAdvisor 1 179 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > SANTA MARGHERITA DI PULA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Hotel vhodný pro klidnou
rodinnou dovolenou

Junior suite (JS) hhhh

| Hhhi | hhii

Rodinný pokoj (FR) hhhh

| Hhhi | hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, u večeře

• Golfová hřiště v dosahu

salátový bufet, hlavní jídlo formou výběru z menu.

• Přímo u pěkné písečné pláže

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: zumba,
aquaaerobik, minigolf, stolní tenis, plážový volejbal.

Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

Za poplatek: tenis, fitness, půjčovna horských kol,
vodní sporty na pláži, golfové hřiště Is Molas cca 9 km.
ZÁBAVA Živá hudba, animační programy.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub,
minidisko, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
POLOHA Hotelový areál v bohaté zeleni cca 43 km od hlavního

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

města Cagliari, v klidné lokalitě přímo u bílé písečné pláže.

WEB www.hotelflamingo.it

Městečko Pula cca 5 km. Zastávka autobusu přímo před hotelem.

wellness & spa

VYBAVENÍ Hlavní a několik menších vedlejších budov,
vstupní hala s recepcí, restaurace, 2 restaurace à la carte,
bar, piano bar, TV místnost, konferenční sál, butik. V zahradě
bazén, bar u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž u hotelu, stinná zóna s rákosovou střechou
a s polohovacími křesílky zdarma, lehátka a slunečníky za poplatek.

• Za poplatek: vnitřní vyhřívaný bazén,
vířivka, hydromasáže, sauna, turecké lázně,
masáže s esenciálními oleji, salon krásy
• DRX/DRSVS/JS: 1× za pobyt volný vstup
a sleva 10 % na procedury

POPIS POKOJŮ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, balkon nebo terasa.
DRE: viz DR, novější vybavení. DRSV: viz DR, výhled na moře.
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DRX: viz DR, novější design, ve vilkách I Nidi v zahradě.
DRSVS: viz DRSV, zrenovované. JS: viz DRX, obývací část,
jacuzzi. FR: viz DR, oddělená ložnice a obývací část.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRP, DRE, DRSV,
DRX, DRSVS) hhh

| hhi | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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3,5

Hotel Mare Pineta ccc

TripAdvisor 1 179 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > SANTA MARGHERITA DI PULA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

ZVLÁŠTNOSTI Možnost využít služeb sesterského hotelu

• Menší hotel s přátelskou atmosférou

Flamingo cccc (cca 300 m) – animační programy, hřiště.

• Vhodné pro klidnou dovolenou

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fitness,

• Hotel zasazený v bohaté zeleni

wellness, tenis, vodní sporty.

• U krásné písečné pláže

PRO DĚTI Hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

Transfer z letiště: cca 50 minut

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.marepinetahotel.com

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

POLOHA Na klidném místě uprostřed piniového háje
na pobřeží Santa Margherita di Pula, přímo u privátní
písečné pláže. Městečko Pula s restauracemi, bary
a obchody a archeologická lokalita Nora cca 5 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, trezor
za poplatek, restaurace, bar. V zahradě menší
bazén s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Krásná soukromá pláž s jemným pískem přímo u hotelu,
polohovací křesla a slunečníky zdarma, lehátka za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů)
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, balkon. FR: viz DR,

ITÁLIE
SARDINIE

obývací část (u některých pokojů oddělena dveřmi).
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MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRP) hhh
Rodinný pokoj (FR) hhhh

| hhi | hii

| Hhhi | hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou výběru z menu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,5

Hotel Calaserena Village cccc

TripAdvisor 2 679 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > GEREMEAS
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• U krásné písečné pláže

Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

• Rozsáhlý areál v zeleni

Dvoulůžkový pokoj (TR, TRPRE) hhh

• Nadstandardní zázemí pro děti – dětské

Dvoulůžkový pokoj (QR) hhhh

hřiště, splash park, minifarma
• Sportovní a animační programy

| hhi | hii

| hhhi | hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
včetně nápojů (k jídlu zdarma voda a stolní víno). V restauraci
sdílené stoly pro 8–9 osob. Možnost dokoupení programu

Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: letenka zdarma

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

| hi

all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
aerobik, aquaaerobik, plážový volejbal, bocce, stolní tenis,
tenis, multifunkční hřiště (osvětlení za poplatek).
Za poplatek: vodní sporty na pláži, projížďky

• K jídlu zdarma voda, stolní víno a 1 další
nápoj (ovocný džus, cola nebo pivo)
• Vybrané nealkoholické nápoje, káva,
espresso, cappuccino, čaj a ledová tříšť
(10.00–24.00 hod.)
• Vybrané alkoholické nápoje – točené
pivo, sklenice vína nebo prosecca
a místní likéry (10.00–24.00 hod.)
• Večeře v restauraci à la carte (omezená
kapacita, nutná rezervace)

na koních, potápění.
večerní show v amfiteátru.

budov v rozsáhlé zahradě v klidné lokalitě uprostřed zeleně

PRO DĚTI Dětský bazén se skluzavkou, splash park

v letovisku Geremeas. Villasimius cca 20 km, Cagliari cca 30 km.

s atrakcemi pro nejmenší, hřiště, miniklub, minifarma,

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, restaurace

kuchyňka s dětským menu, dětská postýlka zdarma

à la carte, bary, TV místnost, konferenční sál, bankomat, butiky,

(na vyžádání).

lékárna, amfiteátr. Venku zahrada, 2 bazény a terasa s lehátky

PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů

a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.

přizpůsobených pro handicapované klienty, včetně přístupu

PLÁŽ Písečná pláž dostupná přes piniový lesík (300–450 m

na pláž.

dle umístění pokoje). Slunečník, lehátko a polohovací

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

křeslo na pokoj zdarma (od 4. řady), bar na pláži. Privátní

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách

úsek pláže Comfort s lehátky a slunečníky za poplatek.

a na pokojích TRPRE.

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, sdílený balkon,

WEB www.bluserena.it/en/calaserena-village/

v 1. patře. TR: viz DR, balkon nebo terasa, v 1. patře nebo

hotel-resort-italy-sardinia

v přízemí, 3. lůžko vyklápěcí. TRPRE: viz TR, prostornější,

wellness & spa

set na přípravu kávy nebo čaje, plážová osuška a WiFi
na pokoji zdarma. QR: viz TR, prostornější, v přízemí.

Volejte zdarma 800 12 10 10

ITÁLIE
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ZÁBAVA Denní i večerní animace pro děti i dospělé,
POLOHA Hlavní budova a několik dvou- a třípatrových

• Za poplatek: masáže

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,5

Hotel Pullman Timi Ama ccccc

TripAdvisor 1 936 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > VILLASIMIUS
REZERVUJTE IHNED:

DO 18 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Pro náročné klienty

Dvoulůžkový pokoj (DRP, DR, DRBV) hh

• U krásné písečné pláže

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh

s bílým pískem

| hi

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Vynikající kuchyně

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, tenis, stolní

• Wellness, thalasso & spa centrum

tenis, aerobik, lukostřelba. Za poplatek: půjčovna kol,

• V blízkosti golfového hřiště

potápěčské centrum.
ZÁBAVA Možnosti zábavy v nedalekém Villasimiu.

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: letenka zdarma

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub, dětská postýlka
za poplatek (na vyžádání). Povinný dětský servis pro děti do 2 let.
PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

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

POLOHA V klidné lokalitě nedaleko městečka Villasimius

WEB www.accorhotels.com/gb/hotel-3040-

u vyhlášené pláže Spiaggia di Porto Giunco s bílým pískem.

pullman-timi-ama-sardegna/index.shtml

Centrum cca 2 km (hotelový minibus za poplatek), Cagliari

wellness & spa

50 km. Golfové hřiště Tanka Golf Villasimius 1 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace,

• Za poplatek: vnitřní bazény, thalassoterapie,

restaurace à la carte, bary, TV místnost, konferenční centrum,

sauna, turecká lázně, masáže a různé

diskotéka, amfiteátr, butik. Venku zahrada, bazén a terasa

druhy zkrášlujících procedur

s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž s jemným bílým pískem cca 500 m (dostupná

ITÁLIE
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procházkou v přírodě nebo hotelovým vláčkem zdarma), lehátka
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a slunečníky od 3. řady zdarma, bar a restaurace na pláži.
POPIS POKOJŮ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,
župan), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon
nebo terasa. DRBV: viz DR, strana k moři, výhled na lagunu.
DRS: viz DR, prostornější.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel VOI Tanka Resort cccc

TripAdvisor 676 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > VILLASIMIUS
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?

zrenovované, v centrální části areálu. DRSDG: viz DRX,

• Vhodné pro rodiny s dětmi

prostornější. FR: viz DR, oddělená ložnice.

• Krásná pláž s jemným bílým pískem

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Bohaté sportovní zázemí, animační programy

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS,

• Wellness & spa centrum

DRX, DRSDG) hhh

• V blízkosti golfového hřiště

Rodinný pokoj (FR) hhhhh

| hhi | hii
| Hhhhi | hhhii | hhiii

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou
Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná cca 150 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

bufetu, včetně nápojů (voda, vybrané nealkoholické
nápoje, stolní víno a točené pivo).
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, plážový
volejbal, basketbal, malý fotbal, tenis, stolní tenis, minigolf,
boccia, lukostřelba. Za poplatek: půjčovna kol.
ZÁBAVA Denní i večerní animace pro děti
i dospělé, večerní show v amfiteátru.

POLOHA Rozlehlý areál v zeleni nedaleko městečka

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub,

Villasimius, u vyhlášené pláže Simius s bílým pískem.

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Centrum s nákupními a zábavními možnostmi cca 1,2 km

PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů

(hotelový minibus za poplatek). Golfové hřiště Tanka Golf

přizpůsobených pro handicapované klienty.

Villasimius 100 m.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace,

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

restaurace à la carte, bary, TV místnost, konferenční

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

centrum, amfiteátr, butik. Venku zahrada, bazén

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

a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti

wellness & spa

PLÁŽ Písečná pláž s jemným bílým pískem 150–400 m
podle umístění pokoje (doprava golfovými vozíky zdarma),

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

ITÁLIE
SARDINIE

kauci (výměna za poplatek), bar u bazénu.

lehátka a slunečníky za poplatek, bar a restaurace na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, balkon
nebo terasa, ve svahu, nejdále od hlavní budovy.
DRS: viz DR, blíže k hlavní budově. DRX: viz DR,

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Apartmány Cormoran Residence cccc

4,5
TripAdvisor 602 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > VILLASIMIUS
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

ZVLÁŠTNOSTI V apartmá vybírán povinný poplatek

• U krásné písečné pláže

za závěrečný úklid 42 €/os./týden, k úhradě na místě.

• V klidné lokalitě uprostřed zeleně

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub,

• Prostorná apartmá až pro 4 osoby

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

• Několik bazénů v udržované zahradě

PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů
přizpůsobených pro handicapované klienty.

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.hotel-cormoran.com

Dítě: zcela zdarma

POLOHA Hlavní budova a několik přízemních budov
v zahradě v klidné lokalitě cca 3 km od centra městečka
Villasimius. Hlavní město Cagliari cca 45 km. Nejbližší
nákupní možnosti a autobusová zastávka cca 100 m.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace
à la carte, bar, TV místnost, konferenční sál, butik,
amfiteátr. Venku zahrada, 2 bazény a terasa s lehátky
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž u resortu, 2 polohovací křesla a slunečník
na apartmá zdarma, lehátka za poplatek. Bar na pláži.
POPIS POKOJŮ AP1: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ITÁLIE
SARDINIE

obývací část s kuchyňským koutem a ledničkou, oddělená ložnice,
TV/sat., trezor, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Apartmá (AP1) hhhh

| Hhhi | hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Bez stravování.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,
tenis, plážový volejbal. Za poplatek: půjčovna kol.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel Altura ccc

TripAdvisor 592 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > VILLASIMIUS
REZERVUJTE IHNED:

DO 16 LET

proč právě sem?

aquaaerobik. Za poplatek: půjčovna kol,

• Bohatá nabídka sportovních aktivit

vodní sporty na pláži.

• Animační programy pro děti i dospělé

ZÁBAVA Animační programy.

• Krásná pláž v blízkosti komplexu

PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub,

• Cenově výhodná nabídka

dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná cca 150 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA.
WEB www.hotelaltura.com

Dítě: letenka zdarma

POLOHA Areál vilek zasazených v zahradě v klidné lokalitě
v blízkosti mysu Capo Carbonara, cca 800 m od centra historického
městečka Villasimius s restauracemi, obchody a možnostmi zábavy.
VYBAVENÍ Recepce, trezor, restaurace, pizzerie, lobby
bar, minimarket, společenská místnost s TV, amfiteátr.
V zahradě bazén a terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Pláž s bílým pískem jen cca 150 m, lehátka
a slunečníky zdarma od 3. řady.
POPIS POKOJŮ DR/DRP: koupelna/WC,
klimatizace, minilednička, telefon, TV, balkon nebo terasa.
Dvoulůžkový pokoj (DRP) hh

| hi

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhh

| Hhhi | hhii | hii

ITÁLIE
SARDINIE

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu,
k jídlu ½ l vody a ¼ l vína.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: víceúčelové hřiště,
v rámci animace plážový volejbal, stolní tenis,

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

91

4,0

Hotel Garden Beach cccc

TripAdvisor 625 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > CASTIADAS
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Přímo u krásné písečné pláže

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS) hhh

• Bohatá nabídka sportovních aktivit

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou

a animačních programů
• Krásný velký bazén v udržované zahradě

| hhii | hii

bufetu (pokoje DRS večeře à la carte).
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (vybavení
za poplatek), fotbal, volejbal, aerobik, fitness, sportovní turnaje.

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

Za poplatek: půjčovna horských kol, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Animační programy, živá hudba.
PRO DĚTI Bazén, miniklub, dětská postýlka
za poplatek (na vyžádání). Povinný dětský servis pro
děti do 2 let (25 €/den k úhradě na místě).
PRO HANDICAPOVANÉ Pokoje přizpůsobené
pro handicapované klienty (na vyžádání). Bezbariérový

POLOHA V klidné části jihovýchodní Sardinie,

pohyb v areálu včetně přístupu na pláž.

cca 3 km od Costa Rei (zastávka autobusu cca 400 m)

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

a cca 16 km od městečka Villasimius. Golf cca 15 km.

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, TV místnost, hlavní

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

restaurace La Bahia, restaurace à la carte Sunset Lounge,

WEB www.hotelgardenbeach.it

americký bar, business centrum, prádelna, obchod
se suvenýry, salon krásy. V zahradě velký bazén, bar
u bazénu, terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Krásná dlouhá pláž s bílým pískem přímo
u hotelu, lehátka a slunečníky od 2. řady zdarma.
Snack bar, toalety a sprcha na pláži.

ITÁLIE
SARDINIE

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
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klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, trezor a terasa, 4lůžkové
pokoje s palandou. DRS: viz DR, župan a pantofle, talíř
ovoce a voda při příjezdu, snídaně a večeře v restauraci
à la carte Sunset Lounge přímo u moře (1. 6. – 30. 9., nutná
rezervace), rezervovaná místa na pláži, voda denně zdarma.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Hotel Sant'Elmo Beach cccc

4,0
TripAdvisor 948 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > CASTIADAS
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

• Hotel na klidném místě, obklopený zelení

včetně nápojů (voda a stolní víno). Mimo hlavní sezonu

• Krásná písečná pláž v zálivu

možnost dokoupení programu all inclusive.

• Animační programy pro děti i dospělé

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy,

• Golfové hřiště Tanka Golf Club cca 15 km

příležitostně živá hudba.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub,

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná cca 400 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

Dítě: zcela zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.hotelsantelmobeach.it/en

POLOHA V klidné lokalitě uprostřed zeleně v oblasti
Castiadas. Letovisko Costa Rei cca 5 km. Supermarket
a autobusová zastávka cca 300 m. Golf cca 15 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace,
restaurace à la carte (v hlavní sezóně), bar, butik,
konferenční sál. Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky

wellness & spa
• Za poplatek: masáže

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.

• K jídlu zdarma voda a stolní víno

PLÁŽ Písečná pláž cca 400 m, 2 lehátka a 1 slunečník

• Vybrané nealkoholické nápoje, pivo

na pokoj zdarma od 4. řady, bar na pláži.

a místní likéry (grappa, mirto a limoncello),

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC

čaj, káva a cappuccino v centrálním baru

(vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor,
minibar, balkon nebo terasa, ve vilkách v zahradě,

(11.00–22.00 hod.)
• Nanuky pro děti

ITÁLIE
SARDINIE

pokoje pro 1 osobu bez balkonu. FR: viz DR, otevřené
patro s dalšími 2 lůžky, v hlavní budově.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| Hhi | hii

Rodinný pokoj (FR) hhii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel Free Beach cccc

TripAdvisor 1 503 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > COSTA REI
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu,

• Přímo u krásné dlouhé písečné pláže

k jídlu stolní víno a voda (v hlavní restauraci, omezené množství).

• Animační programy pro děti i dospělé

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aerobik, tenis,

• Bohatá nabídka sportovních aktivit

plážový volejbal, multifunkční hřiště, stolní tenis, kánoe,

• Wellness & spa centrum

windsurfing. Za poplatek: vodní sporty na pláži, kurzy
potápění. 18jamkové golfové hřiště Tanka Golf Club cca 18 km.

Transfer z letiště: cca 90 minut

ZÁBAVA Animační programy, diskotéka,
večerní show v amfiteátru.

Pláž: písečná u hotelu

PRO DĚTI Brouzdaliště, miniklub, hřiště,

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Dítě: letenka zdarma

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

POLOHA Komplex v mírném svahu v udržované

WEB www.freebeachclub.com

zahradě přímo u bílé písečné pláže. Nedaleko centrum

wellness & spa

střediska Costa Rei s restauracemi, obchody a bary.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, pizzerie,

• Za poplatek: masáže, kosmetické procedury,

piano bar, butiky, kadeřnictví, divadlo, TV místnost, služba

fitness, turecké lázně, hydromasážní

lékaře. V zahradě bazén, terasa s lehátky zdarma, osušky oproti

bazén a 6 různých relaxačních prostor

kauci (výměna za poplatek). Restaurace Moby Dick u moře.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu, přístup
po schodech, lehátka a slunečníky od 3. řady zdarma.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, terasa nebo balkon,

ITÁLIE
SARDINIE

4. lůžko palanda. DRS: viz DR, balkon nebo terasa, lehátka
v 1. a 2. řadě, místa v restauraci Moby Dick u moře (večeře
servírované, otevřeno v hlavní sezoně). DRSV: viz DR,
výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS) hhh
Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hh

94

| hhii | hii

| Hi

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,5

Apartmány Costa Rei ccc

TripAdvisor 559 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > COSTA REI
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

VILA (VI3) hHHHhhhh

| hHHHhhhi | hhhHhhii | hhhhhiii |

• Vhodné pro individuální dovolenou

hhhhiiii | hhhi | hhii

• Výhodný poměr kvality a ceny

STRAVOVÁNÍ Bez stravování. Na místě možnost

• Klidná, odpočinková dovolená

dokoupení snídaně a večeře.

• Přímo v letovisku Costa Rei

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: tenis,

• Nákupní a zábavní možnosti v okolí

vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI Na místě vybírána kauce 100 € za apartmá,

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná cca 200–900 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

sada osušek nebo povlečení 10 € za osobu a týden.
ZÁBAVA Možnosti zábavy v centru střediska.
PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Za poplatek: WiFi v areálu.

Dítě: zcela zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.reisole.com

POLOHA V zeleni v klidném prostředí, restaurace,
pizzerie a obchody v blízkosti.
VYBAVENÍ Komplex menších budov s cca 200 apartmá,
recepce, parkoviště zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž cca 200–500 m (AP1A/AP2A)
nebo 500–900 m (AP1/AP2) podle polohy
apartmá, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ AP1: koupelna/WC, obývací část
s kuchyňským koutem, oddělená ložnice, TV/sat. a klimatizace
za poplatek (na vyžádání), možná palanda, balkon nebo
terasa s posezením a grilem. AP1A: viz AP1, blíž k moři.

ITÁLIE
SARDINIE

AP2: viz AP1, 2 oddělené ložnice. AP2A: viz AP2, blíž
k moři. VI3: viz AP1, vila, 3 oddělené ložnice, 2 koupelny.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Apartmá (AP1, AP1A) hHhh

| hHhi | hHii | hii

Apartmá (AP2, AP2A) hHHHhh

| hHhhhi | hhhHii |

hhhii | hhiiii | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel Colostrai cccc

TripAdvisor 706 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > MURAVERA
REZERVUJTE IHNED:

DO 18 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: stolní tenis,

• Odpočinková dovolená plná relaxace

šipky, biliár. Za poplatek: tenis, plážový tenis, boccia,

• Možnost programu all inclusive

vodní sporty na pláži, potápění, masáže, půjčovna kol.

• Animační programy pro děti i dospělé

ZVLÁŠTNOSTI Povinný dětský servis pro děti do 2 let

• Krásná písečná pláž u resortu

(dětská postýlka, strava a další vybavení pro děti).
ZÁBAVA Animační programy, diskotéka na pláži.

Transfer z letiště: cca 90 minut

PRO DĚTI Brouzdaliště, miniklub, hřiště.
PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů

Pláž: písečná u hotelu

přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

pohyb v areálu včetně přístupu na pláž.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Dítě: zcela zdarma

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

POLOHA V klidné lokalitě cca 12 km od Costa Rei

WEB www.villaggiocolostrai.it

a 7 km od města Muravera.

all inclusive

VYBAVENÍ Recepce, restaurace, lobby bar,
minimarket, společenská místnost s TV, kadeřnictví,

• K jídlu voda, stolní víno, točené pivo

s polohovacími křesly a slunečníky zdarma.

• Nealkoholické nápoje z postmixu

PLÁŽ Písečná pláž u komplexu (dostupná procházkou
v zahradě), lehátka a slunečníky od 2. řady zdarma.

(do 11.30 hod.), odpolední snack

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

(17.00–18.00 hod.)

nebo terasa. Pokoje pro 4 osoby, možná palanda.

ITÁLIE
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(11.00–23.00 hod.)
• Pozdní snídaně v baru u bazénu

Bar na pláži (nealkoholické nápoje).
klimatizace, telefon, TV, trezor, minilednička, balkon

96

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

obchod se suvenýry, amfiteátr. V zahradě bazén a terasa

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhh

| hhhi | Hhii | hii

all inclusive plus
(služby navíc)

• Nealkoholické nápoje, točené pivo a víno,

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive. Možnost

místní likéry, vybrané míchané nápoje, americká

dokoupení programu all inclusive plus.

káva, čaj a zmrzlina (11.00–23.00 hod.)

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel Li Cupulatti cccc

TripAdvisor 689 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > BUDONI
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou

• Hotel vhodný pro rodinnou dovolenou

bufetu, k jídlu ½ l vody a ¼ l vína. Možnost dokoupení

• Bohatá nabídka sportovních aktivit

programu all inclusive nebo all inclusive plus.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: basketbal,

a animačních programů
• Areál v zeleni u krásné písečné pláže

boccia, tenis, stolní tenis, malý fotbal, plážový volejbal.
Za poplatek: půjčovna kol, vodní sporty na pláži.

Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

ZÁBAVA Denní i večerní animace v amfiteátru,
nepravidelně tematické večeře.
PRO DĚTI Bazén, hřiště, miniklub,
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Dítě: zcela zdarma

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

POLOHA Rozsáhlý areál bungalovů v bohaté

WEB www.licupulattibeachhotel.it

zeleni nedaleko Olbie a cca 2 km od centra městečka

all inclusive

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace s terasou,
bar/kavárna, amfiteátr. V zahradě bazén a terasa s lehátky
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ Krásná pláž s jemným pískem obklopená borovicem

• Plná penze s nápoji viz stravování (voda, víno,
točené pivo a nealkoholické nápoje z postmixu)
• Vybrané nealkoholické nápoje z postmixu
(11.00–23.00 hod.)

u areálu (cca 300–450 m podle polohy pokoje, dostupná

• Pozdní italská snídaně (do 11.30 hod.)

procházkou areálem), lehátka a slunečníky od 3. řady zdarma.

• Lehký snack (17.00–18.00 hod.)

Bar na pláži.

• Bar na pláži není součástí all inclusive

POPIS POKOJŮ DR/TR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

all inclusive plus

klimatizace, TV, telefon, trezor, minibar, balkon nebo terasa.
QR: viz DR, prostornější, s vestavěným patrem nebo palandou.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh
Třílůžkový pokoj (TR) Hhh

| hi

| hhi | hii

Čtyřůžkový pokoj (QR) hhhh

(služby navíc)

ITÁLIE
SARDINIE

Budoni s bary, restauracemi a obchody.

• Stolní víno, pivo, místní likéry, vybrané
míchané nápoje, zmrzlina, americká káva
a čaj v baru u bazénu (11.00–23.00 hod.)

| Hhhi | hhii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel Baia dei Pini cccc

TripAdvisor 892 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > BUDONI
REZERVUJTE IHNED:

DO 18 LET

proč právě sem?

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy pro děti i dospělé.

• Vhodné pro rodiny s dětmi

PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub, dětská postýlka

• 2 krásné bazény

za poplatek (na vyžádání). Povinný dětský servis pro děti

• Bohaté sportovní zázemí

do 3 let (10 €/den k úhradě na místě).

• Animační programy pro děti i dospělé

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Za poplatek: WiFi ve společných prostorách.
Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC
WEB www.villaggiobaiadeipini.it

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Dítě: zcela zdarma

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

POLOHA Rozlehlý komplex v zeleni cca 1 km od centra

• Voda, vybrané nealkoholické nápoje,

městečka Budoni. Olbia cca 40 km.

místní likéry (mirto, limoncello), čaj,

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace,

espresso, cappuccino a zmrzlina

restaurace à la carte, bar, konferenční sál, amfiteátr, butik.

v hlavním baru (09.00–24.00 hod.)

Venku zahrada, 2 bazény a terasa s lehátky a slunečníky

• Lehký snack (11.00–19.00 hod.)

zdarma, osušky oproti kauci (výměna za poplatek).

• Aperitivo s vybranými nealkoholickými

PLÁŽ Písečná pláž cca 300 m, lehátka a slunečníky zdarma

a alkoholickými nápoji (19.15–19.45 hod.)

od 3. řady (1 slunečník a 2 lehátka na pokoj). Bar u pláže.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar. Některé
pokoje mají balkon nebo terasu, 4. lůžko palanda.

ITÁLIE
SARDINIE

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhh

| hhhi | hhii | Hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
Příležitostně tematické večeře.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
multifunkční hřiště, plážový volejbal, tenis, stolní tenis, pétanque,
lukostřelba. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel a apartmány Grande Baia Resort cccc

TripAdvisor 1 052 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > SAN TEODORO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Klidná lokalita uprostřed zeleně

Dvoulůžkový pokoj (DRF, DRP, DRS) hh

• V blízkosti krásné písečné pláže

Třílůžkový pokoj (TRF) hhh

Dvoulůžkový pokoj
| hi

| hhi | hii

• Vhodné pro rodiny s dětmi

Rodinný pokoj (FR) hhHh

• Wellness & spa

Junior suite (JS) hhHi

• Hotelové pokoje nebo prostorná apartmá

Apartmán (AP2, AP2P) hhhh

| hHhi | hHii

| hhii | hii
| hhhi | hHii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou
Transfer z letiště: cca 35 minut
Pláž: písečná cca 400 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

výběru z menu včetně vody k jídlu. Apartmány bez stravování.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis,
stolní tenis, fitness. Za poplatek: půjčovna kol.
ZVLÁŠTNOSTI V apartmánech vybírána

Apartmá

kauce 200 €/pobyt.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub,
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

POLOHA Rozsáhlý komplex v klidné lokalitě uprostřed

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

zeleně, hotelová budova a apartmány v zahradě. Bary

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

a restaurace cca 3 km, San Teodoro cca 10 km.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, trezor, restaurace,

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

restaurace à la carte, pizzerie, bary, bankomat, minimarket,

wellness & spa

amfiteátr. Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.

• Za poplatek: vířivka, sauna, turecké lázně,

PLÁŽ Písečná pláž cca 400 m (doprava golfovými vozíky zdarma),

solárium, masáže, různé druhy zkrášlujících

lehátka a slunečníky zdarma. Krásné písečné pláže v širším okolí.

a léčebných procedur, thalassoterapie

POPIS POKOJŮ DRF/TRF: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon nebo terasa.

ITÁLIE
SARDINIE

DRP: viz DRF, bez balkonu, ve vzdálenější části areálu.
DRS: viz DRF, zdarma vstup do wellness a restaurace à la carte.
FR: viz DRF, prostornější, oddělená ložnice. JS: viz DRS,
prostornější, obývací část. AP2: viz DRF, bez minibaru, kuchyňský
kout, 2 oddělené ložnice. AP2P: viz AP2, 2 koupelny.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,5

Hotel Gabbiano Azzurro cccc

TripAdvisor 470 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > GOLFO ARANCI
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Pro náročné klienty

Dvoulůžkový pokoj (DRP) hh

• U krásné písečné pláže s bílým pískem

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRF, DRS, DRSVS)

a pozvolným vstupem do vody

| hi

hHhi | hhii | Hii

• Doporučujeme pro páry

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,

• Nákupní a zábavní možnosti v okolí

večeře formou výběru z menu.

• Rodinný hotel, vynikající kuchyně

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
Za poplatek: půjčovna kol, tenis, vodní sporty

Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

na pláži. Golfové hřiště Pevero Club cca 35 km.
ZÁBAVA Možnosti zábavy v blízkém okolí.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu a na pokojích.
POLOHA V klidné části letoviska Golfo Aranci, nákupní

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

a zábavní možnosti v okolí, centrum cca 500 m. Olbia 15 km.

WEB www.hotelgabbianoazzurro.com

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace,
restaurace à la carte, bar, TV místnost, konferenční sál. Venku
zahrada, bazén s vířivkou a terasa s lehátky a slunečníky
zdarma, osušky oproti kauci, výměna za poplatek.
PLÁŽ Pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu, lehátka
a slunečníky zdarma (v období 15. 6. – 6. 9. za poplatek).
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ITÁLIE
SARDINIE

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, 4. lůžko palanda,
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balkon nebo terasa. DRP: viz DR, bez balkonu. DRF: viz DR,
výhled na moře. DRS: viz DR, prostornější, hydromasážní sprcha,
župan a pantofle, set na přípravu kávy a čaje. DRSVS: viz DRS,
výhled na moře. Na vyžádání nově zrekonstruované junior suite
nebo suite s privátním bazénem.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel Pelican Beach Resort & Spa cccc

TripAdvisor 440 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > GOLFO ARANCI
REZERVUJTE IHNED:

DO 16 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře

• Přímo u krásné písečné pláže

formou výběru z menu v restauraci ve Ville Pelican.

• Klidná a odpočinková dovolená

Možnost vyměnit večeři za lehký tříchodový oběd.

• Wellness & spa

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Pouze pro dospělé osoby

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu, internetový koutek.
Transfer z letiště: cca 30 minut

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.thepelicanbeachresort.com

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

wellness & spa

• Zdarma: sauna, pára, venkovní vířivka

Pouze pro dospělé osoby

• Za poplatek: masáže, různé druhy
zkrášlujících procedur

POLOHA V klidné lokalitě přímo u krásné písečné pláže,
hlavní budova a depandance Pelican Villa v zahradě u pláže.
Centrum Olbia cca 7 km (hotelový minibus za poplatek).
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace,
restaurace à la carte, bary, TV místnost. Venku zahrada, bazén,
vířivky a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.
POPIS POKOJŮ DRF: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon nebo terasa.
DRP: viz DRF, bez balkonu. DRSS/DRPSS: viz DRF,
boční výhled na moře. Na vyžádání pokoje de luxe s výhledem

ITÁLIE
SARDINIE

na moře a pokoje superior ve Ville Pelican.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRF, DRP) hhh

| hh

Dvoulůžkový pokoj (DRSS, DRPSS) hh

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel Castello ccc

TripAdvisor 197 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > GOLFO ARANCI
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

• Přímo u písečné pláže

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

• Cenově výhodná nabídka

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

• Bary, restaurace a nákupní

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

možnosti v pěší vzdálenosti
Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

POLOHA V klidné lokalitě přímo u krásné
písečné pláže. Bary, restaurace a nákupní možnosti
v okolí hotelu. Centrum Golfo Aranci cca 2 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, trezor, bar,
TV místnost. Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu,
lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., minilednička, balkon nebo terasa.
DR: viz DRP, 3. a 4. lůžko palanda. DRX: viz DR,

ITÁLIE
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výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRP) hh

| hi

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRX)
hhhh | Hhhi | hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
ZVLÁŠTNOSTI Bazén v provozu 15. 6. – 15. 9.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,5

Hotel Marana cccc

TripAdvisor 144 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > GOLFO DI MARINELLA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, dětská postýlka

• Doporučujeme pro páry

zdarma (na vyžádání).

• Krásná pláž s jemným bílým pískem

PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů

• Klidná, odpočinková dovolená

přizpůsobených pro handicapované klienty.

• Vhodné i pro náročnější klienty

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu a na pokojích.
Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.maranahotel.com

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

POLOHA V klidné lokalitě uprostřed udržované
zahrady. Bary, restaurace a nákupní možnosti v Golfo
di Marinella cca 250 m. Porto Rotondo 4 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, restaurace,
restaurace à la carte, bar, TV místnost. Venku zahrada,
bazén a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž s jemným bílým pískem
cca 150 m, lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar,
balkon nebo terasa. JS/JSP: viz DR, obývací část.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hi

Junior suite (JSP) hh

| hi

Junior suite (JS) hhhh

| Hhhi | hhii | hii

ITÁLIE
SARDINIE

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hh

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
oběd a večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: půjčovna kol.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel Colonna Du Golf cccc

TripAdvisor 389 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > GOLFO DI MARINELLA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Krásná pláž s bílým pískem,

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd
a večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

hotelový minibus zdarma
• Pěkná zahrada s bazénem

tenis, stolní tenis, volejbal, multifunkční hřiště,

• Bazén s výhledem na moře

aerobik. Za poplatek: půjčovna kol, 18jamkové
golfové hřiště Pevero Golf Club 15 km.

Transfer z letiště: cca 45 minut

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub,

Pláž: písečná u hotelu

dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

Dítě: letenka zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.itihotels.it/colonna-hotel-du-golf/index.html

POLOHA Menší vilky v rozlehlé zahradě v zálivu
Golfo di Cugnana. Bary, restaurace a nákupní možnosti
cca 3 km, centrum Porto Rotondo 8 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, trezor,
restaurace, restaurace à la carte, bar, společenská
místnost. Venku zahrada, bazén s vířivkou a terasa
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Menší písečná pláž přímo u hotelu, lehátka zdarma
(doporučujeme pouze ke slunění, u vstupu do vody kameny).
Dlouhá písečná pláž Rena Bianca cca 3 km (hotelový minibus
zdarma), lehátka a slunečníky za poplatek, bar na pláži.

ITÁLIE
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VYBAVENÍ POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
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klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, balkon nebo terasa,
ve vilkách v zahradě. DRS: viz DR, v hlavní budově.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hh

| hhii | hii
| Hi

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Hotel Colonna Country & Sporting Club cccc

4,0
TripAdvisor 379 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > PORTO CERVO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Doporučujeme pro páry

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS, DRX) hhh

• Kvalitní zázemí a služby renomovaného řetězce

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,

• V blízkosti známého luxusního

oběd a večeře formou výběru z menu.

letoviska Porto Cervo

| hhi | hii

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (zapůjčení
vybavení za poplatek). Za poplatek: půjčovna kol,

Transfer z letiště: cca 55 minut
Pláž: písečná cca 350 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

masáže, 18jamkové hřiště Pevero Golf Club cca 7 km.
ZÁBAVA Živá hudba, animační programy.
Možnosti zábavy v blízkém Porto Cervo.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub,
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
POLOHA V srdci Smaragdového pobřeží (Costa Smeralda)

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

v blízkosti mondénního letoviska Porto Cervo (centrum cca 2 km

WEB www.countrysportingclub.it

po promenádě). Přímořská oblast Porto Cervo Marina
s nákupními možnostmi, bary a restauracemi cca 800 m.
Golfové hřiště Pevero Club cca 7 km.
VYBAVENÍ Hlavní budova a několik vedlejších budov v bohaté
zeleni, vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace, restaurace
à la carte, několik barů. Venku zahrada, 2 bazény propojené
vodopádem (jeden s hydromasážní zónou), terasa s lehátky
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ Krásná pláž s jemným bělostným pískem Cala Granu
cca 350 m, lehátka a slunečníky za poplatek. Písečná pláž

ITÁLIE
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Piccolo Pevero cca 4 km, hotelový shuttle bus zdarma.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor, minibar, balkon nebo
terasa. DRS: viz DR, prostornější, opticky oddělená obývací
část se třetím lůžkem. DRX: viz DRS, výhled na bazén.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,5

Hotel Club cccc

TripAdvisor 498 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > BA JA SARDINIA
DO 12 LET

proč právě sem?
• Hotel vhodný zejména pro páry

REZERVUJTE IHNED:

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd a večeře
salátový bufet, hlavní jídlo formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: půjčovna

a náročnější klienty
• Přímo u promenády a krásné pláže

kol. Za poplatek: v blízkosti tenis (cca

• Možnost šnorchlování

200 m) a potápěčské centrum (cca 300 m), vodní
sporty na pláži, Pevero Golf Club 15 km.

Transfer z letiště: cca 55 minut

ZÁBAVA Živá hudba, možnosti zábavy
v bezprostředním okolí, aquapark cca 1 km.

Pláž: písečná u hotelu

PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

Dítě: zcela zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

POLOHA Výhodná poloha v centru střediska Baja Sardinia
s mnoha restauracemi, bary a obchody, na okraji centrální pláže
přímo u pěší zóny. Vyhlášené středisko Porto Cervo cca 6 km.
VYBAVENÍ Hlavní a vedlejší budova, vstupní hala s recepcí,
výtah, restaurace, 2 restaurace à la carte (jedna přímo
u pláže), piano bar a americký bar s terasou, butik. Venku
zahrada a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Veřejná písečná pláž u hotelu, lehátka a slunečníky
za poplatek. Hotelová pláž Forte Cappellini cca 800 m (hotelový
minibus zdarma), lehátka a slunečníky zdarma, bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ITÁLIE
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klimatizace, TV/sat., trezor, telefon, balkon nebo terasa.
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DRSV: viz DR, výhled na moře. JS: viz DR, obývací část.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhii | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhh
Junior suite (JS) hhh

| hhi | hii

| Hhii | Hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Hotel Il Cormorano cccc

4,0
TripAdvisor 256 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > BA JA SARDINIA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.

• V oblíbeném středisku Baja Sardinia

Za poplatek: půjčovna kol, tenis, multifunkční hřiště.

• Krásná zátoka s písečnou pláží

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.

• Program all inclusive

PRO DĚTI Hřiště, miniklub, dětská
postýlka zdarma (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 55 minut
Pláž: písečná ca 400 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.hotelcormorano.it

Dítě: zcela zdarma

POLOHA Ve vyhlášeném letovisku Baja Sardinia
s bary, restauracemi a nákupními možnostmi. Porto Cervo
cca 6 km. Autobusová zastávka přímo před hotelem.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace,
TV místnost. Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ Krásná písečná pláž cca 400 m,
lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, set na přípravu kávy a čaje,
minibar, balkon nebo terasa, 4. lůžko palanda. DRSS: viz DR,
strana k moři. DRSV: viz DR, v ýhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hhhi | hhii | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRSS) hhhi
Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hh

ITÁLIE
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Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhh

| hhii | hii

| hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
Oběd a večeře formou výběru ze 7 menu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Hotel Stelle Marine cccc

4,0
TripAdvisor 414 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > CANNIGIONE
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní

• Krásná písečná pláž

tenis, aerobik, aquaaerobik. Za poplatek: masáže,

• Vhodné pro rodiny s dětmi

půjčovna kol, vodní sporty na pláži.

• Klidná, odpočinková dovolená

ZÁBAVA Animační programy, živá hudba.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub,
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečnooblázková cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.hotelstellemarine.com.

Dítě: zcela zdarma

PPOLOHA V klidné lokalitě uprostřed
rozlehlé zahrady. Centrum Cannigione 4 km. Bary,
restaurace a nákupní možnosti cca 2 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, trezor, restaurace,
bar, konferenční sál. Venku zahrada, bazén s vířivkou a terasa
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž cca 300 m (hotelový minibus
zdarma), lehátka a slunečníky zdarma, bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, balkon nebo terasa.
DRX: viz DRP, výhled do zahrady. DRXSV: viz DRP,
výhled na moře. FR: viz DRX, oddělená ložnice.

ITÁLIE
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MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
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Dvoulůžkový pokoj (DRP) hh

| hi

Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRXSV) hhh
Rodinný pokoj (FR) hhhh

| Hhi | hii

| Hhhi | hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd
a večeře formou výběru z menu, salátový bufet.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Hotel Blu Morisco Village cccc

4,0
TripAdvisor 1 159 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > CANNIGIONE
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive,

• Výhodná poloha v blízkosti moře i centra

1× týdně tematická večeře.

• Nákupní možnosti v okolí

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis,

• Skvělá výchozí pozice pro poznávání

volejbal, malý fotbal, multifunkční hřiště.
ZÁBAVA Animační programy, hudební večery.

Smaragdového pobřeží

PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub,

• Program all inclusive

dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Transfer z letiště: cca 60 minut

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

Pláž: písečná cca 700 m od hotelu

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

WEB www.bluhotelmorisco.it

wellness & spa

Dítě: zcela zdarma

• Za poplatek: sauna, turecké lázně –
POLOHA V městečku Cannigione, centrum

v partnerském hotelu Baja (cca 150 m)

s bary, restauracemi a nákupními možnostmi

all inclusive

cca 200 m. Letiště Olbia cca 30 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah,

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

restaurace, bar, TV místnost. Venku zahrada, bazén

• K jídlu voda a stolní víno

a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.

• Voda, vybrané nealkoholické nápoje, čaj,

PLÁŽ Veřejná písečná pláž Cannigione cca 700 m. Hotelová
písečná pláž Spiaggia Bianca cca 4 km, doprava hotelovým
vláčkem, lehátka a slunečníky za poplatek (1. 6 – 30. 9.).

káva, cappuccino (11.00–22.00 hod.)
• Stolní víno, točené pivo a místní likéry –
grappa, mirto, limoncello (11.00–22.00 hod.)

POPIS POKOJŮ DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar. DR: viz DRP,
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francouzské okno. DRSV: viz DR, výhled na moře.
TR: viz DR, prostornější. TRSV: viz TR, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRP, DR, DRSV) hh
Třílůžkový pokoj (TR, TRSV) hhh

| hi

| Hhii | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel Blu Laconia Village cccc

TripAdvisor 749 hodnotících

ITÁLIE > SARDINIE > CANNIGIONE
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Hotel vhodný pro klidnou rodinnou dovolenou

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS) hhhi

• Přímo u pěkné písečné pláže

Dvoulůžkový pokoj (DRP) hh

• Možnosti šnorchlování a potápění,

Suite (SU) hhhi

v blízkosti golfové hřiště

| hhii | hii

| hi

| Hhii | hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
včetně vody a sudového vína (omezené množství).

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.
Za poplatek: vodní sporty na pláži, tři potápěčská
centra, 18jamkové golfové hřiště Pevero Golf Club
jen pár minut autem.
ZÁBAVA Živá hudba, animační programy.
PRO DĚTI Hřiště, dětský bazén, miniklub,
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

POLOHA V zálivu Golfo di Arzachena, 2 km od centra

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

typického městečka Cannigione s restauracemi, obchůdky

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

a turistickým přístavem. Nedaleko hotelu proslulý

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

národní park La Maddalena, luxusní centrum Porto

WEB www.bluhotellaconia.it

Cervo cca 15 km (zastávka autobusu u hotelu).
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, společenská
místnost s TV, piano bar, restaurace, amfiteátr. Venku bazén,
bar u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky zdarma,
osušky za poplatek.
PLÁŽ Písečná pláž cca 100 m (přes místní komunikaci),
lehátka a slunečníky za poplatek. Krásná písečná pláž

ITÁLIE
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Spiaggia Bianca cca 4 km, doprava hotelovým vláčkem,
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lehátka a slunečníky za poplatek (1. 6. – 30. 9.).
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor, minibar, balkon nebo terasa.
DRP: viz DR, bez minibaru. DRS: viz DR, zrenovované.
SU: viz DR, obývací část, balkon směrem k moři, v blízkosti pláže.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE > SARDINIE > GOLFO DI MARINELLA

ITÁLIE > SARDINIE > CANNIGIONE

Hotel Colonna Beach cccc

Hotel Baja cccc

DO 12 LET

DO 12 LET

ITÁLIE > SARDINIE > SAN TEODORO

ITÁLIE > SARDINIE > GOLFO DI MARINELLA

Apartmány Corti di Marinella ccc

ITÁLIE
SARDINIE

Hotel L’Esagono ccc

DO 12 LET

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

DO 18 LET

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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OSTROV TERMÁLNÍCH PRAMENŮ

ITÁLIE
ISCHIA

ISCHIA
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Ischia je nejoblíbenějším ostrovem
v Neapolském zálivu. Populární je
hlavně díky celosezonně stabilnímu
počasí, přírodním léčivým termálním
a minerálním pramenům (studeným
i teplým), pěkným plážím a stále svěží
přírodě, která hraje všemi barvami
v každém ročním období. Opomenout
samozřejmě nelze celosvětově
proslulou italskou kuchyni včetně
bohaté nabídky vín. Kvalitních restaurací
najdete na Ischii nespočet. Ačkoliv
je zde turistický ruch znát, ostrov si
zachoval na mnoha místech středověký
ráz. Pokud se tedy těšíte na procházky
úzkými uličkami, malá náměstíčka,
barevné domky a původní kostelíky,
přijdete si na své i v tomto směru.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Měsíc v roce

V

VI

VII

VIII

IX

X

denní teplota vzduchu (°C)

23

27

29

30

28

24

teplota vody (°C)

17

21

25

26

25

22

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

ITÁLIE
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Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku
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TO NEJLEPŠÍ
ISCHIA

ITÁLIE
ISCHIA

A
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SANT’ANGELO

Údajně nejkrásnější městečko
na Ischii s unikátní atmosférou.
Malý přístav a historické centrum jsou pěší zónou se spoustou
obchodů a restaurací. Dominantou je skála Punta Sant’Angelo,
která je zároveň nejjižnějším
výběžkem ostrova. Na městečko
navazuje nejdelší pláž ostrova
Maronti a při dobrém počasí je
vidět i ostrov Capri.
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

OKRUH KOLEM OSTROVA

Ischia s rozlohou 47 km2 není nijak velkým ostrovem.
Na oblíbeném výletě kolem ostrova můžete poznat jeho
hlavní pamětihodnosti, historii i současnost. Alternativou je pak výlet kolem ostrova lodí, během kterého máte
možnost koupání v nejkrásnějších zátokách a u nejznámějších pláží. Díky výbornému propojení hromadnou
dopravou zvládnou individuální cestovatelé projet
ostrov kolem dokola i po vlastní ose.

D

FORIO

Městečko na západním pobřeží s údajně nejkrásnějšími
západy slunce na Ischii. Původně rybářská vesnice,
která si dodnes zachovala starobylý ráz s úzkými uličkami, malými náměstíčky, barevnými domky i krásnou
pobřežní promenádou. Dominantou je kostel Santa
Maria del Soccorso. Ve městě a jeho okolí se nachází
několik pláží, mezi nimi i známá pláž Citara.

Volejte zdarma 800 12 10 10

C

ISCHIA PORTO/PONTE

Hlavní město Ischia se dělí na Ischia Porto, novou část
s hlavním dopravním přístavem, a historické centrum Ischia Ponte s promenádou končící pod hlavní
dominantou města – Aragonským hradem, tyčícím se
na útesu nad městem. Prázdninovou atmosféru můžete
načerpat během procházek křivolakými uličkami, při
nákupu suvenýrů nebo posezení v některém z četných
barů či restaurací.

E

POSEIDONOVY ZAHRADY

Největší a nejznámější termální park na Ischii. Nachází
se na samém konci vyhlášené pláže Citara poblíž
mysu Punta Imperatore. Park využívá podzemní léčivé
termální prameny, kterými napájí na dvacet bazénů
s teplotou vody 28–40 °C. Areál vhodný k relaxaci nabízí
také Kneippovy lázně, hydromasáže, japonskou lázeň,
přírodní saunu a různé léčebné procedury.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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LÉČIVÉ TERMÁLNÍ VODY
ISCHIA

ITÁLIE
ISCHIA

F
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TERMÁLNÍ
PRAMENY

Termální prameny vyvěrají
na povrch na celém území
ostrova. Oblíbená přírodní lokalita ke koupání je např. u městečka Panza na samém jihu, kde
ze skály těsně nad mořem vyvěrá
pramen Sorgeto se stálou teplotou 90 °C. Horký pramen mísící
se v zátoce s mořskou vodou
zde vytváří přírodní teplé bazény
i kamenné vany s vodou kolem
35–40 °C, umožňující koupání
v průběhu celého roku.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

TERMÁLNÍ BAZÉNY

Takřka všechny hotely na Ischii využívají výskytu termálních vod a nabízejí ke koupání bazény s touto léčivou
vodou. Termální voda na Ischii má obecně velmi blahodárné účinky a doporučuje se nejen k relaxaci. Různé
složení termálních vod po celém ostrově se doporučuje
také při léčbě např. kožních problémů, artritidy a revmatu, dýchacích potíží nebo pro posílení imunitního
systému či jako prevence.

I

WELLNESS I LÉČBA

Součástí termálních parků i hotelových služeb bývají
nejrůznější wellness léčebné procedury. Kneippův chodník (nebo také japonská lázeň) využívá dvou speciálně
upravených bazénků či potůčků s oblázky, jeden o teplotě
40 °C a druhý o teplotě 10–12 °C. Procházení střídavě
teplou a pak studenou vodou pomáhá ke zlepšení prokrvení nohou i k celkovému posílení organismu. Stejný
princip pak využívají i Kneippovy lázně se dvěma bazény
o teplotě 40 °C a 15 °C, určenými ke koupání celého těla.
Volejte zdarma 800 12 10 10

H

TERMÁLNÍ PARKY

Na ostrově se pak nachází několik termálních parků
přístupných široké veřejnosti. Největší a nejznámější
jsou Poseidonovy zahrady, dále např. Negombo, Oasi
Castiglione, Tropical nebo Romantica. Kromě soustavy
bazénů s termální vodou různé teploty parky nabízí
také nejrůznější vířivky a hydromasáže či např. přírodní sauny využívající horké termální páry vyvěrající
ve skalách.

J

TERMÁLNÍ BAHNO

V rámci kosmetických procedur, nejrůznějších zábalů
či masáží je na Ischii hojně využíváno i místní termální
bahno s léčivými účinky. Oblíbeným a často vyhledávaným suvenýrem jsou pak nejrůznější léčivé kosmetické
přípravky využívající jak termální vodu, tak léčivé bahno
nebo třeba mořské řasy.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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NEAPOLSKÝ ZÁLIV
A OKOLÍ ISCHIE

ITÁLIE
ISCHIA

K
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OSTROV CAPRI

Ostrov římských císařů, někdy
přezdívaný „perla Tyrhénského
moře“, se nachází v Neapolském
zálivu na dohled od Ischie a je
oblíbeným cílem výletů. Nabízí
procházky po městečkách Capri
či Anacapri, možnost koupání
v průzračně čistém moři nebo
projížďku lodí kolem typických
skalních útvarů Faraglioni. Zážitkem je návštěva známé Modré
jeskyně, přístupné pouze loďkou
vstupní branou z moře za příznivých podmínek.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

NEAPOL

„Krásná je Neapol…“, a podle mnohých dokonce jedno
z nejkrásnějších měst na světě. Rušný námořní přístav
i město s bohatou historií a kulturní tradicí. Významné
památky v historickém centru se zde mísí s rušnou
atmosférou italské metropole i úzkými uličkami, kde se
s všudypřítomně visícím prádlem jakoby zastavil čas.

N

POMPEJE

Antické město Pompeje, dnes největší archeologický
komplex v Evropě, bylo zcela zničeno v roce 79 n. l. při
výbuchu sopky Vesuv. Pod více než 7metrovou vrstvou
materiálu bylo tehdejší město zcela zakonzervováno.
První pozůstatky byly objeveny v roce 1748 a vykopávky
a archeologický výzkum zde probíhají dodnes. Celý
areál je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO
a je až děsivě věrným svědectvím o tehdejším životě.
Volejte zdarma 800 12 10 10

M

VESUV

Dosud činný vulkán, který se se svými 1279 m tyčí nad
Neapolí, se nachází pouhých 9 km od hranice města.
Do dějin vešel kvůli ničivé erupci v r. 79 n. l., kdy zcela
zničil a zasypal několik měst v nejbližším okolí. Naposledy vybuchl v roce 1944. Dnes je možné navštívit
národní park Vesuv rozprostírající se na jeho úpatí
a po turistické trase vystoupat až k samotnému kráteru
sopky, který lze dokonce ze tří čtvrtin obejít.

O

MÍSTNÍ SPECIALITY

Itálie je po celém světě známá vynikající kuchyní a kraj
Kampánie, rozprostírající se v okolí Neapole, je „žaludkem“ Itálie. Právě odsud pocházejí nejtypičtější italské
speciality, vyrábí se zde světoznámé značky těstovin
a pěstují se tu nejšťavnatější rajčata, citróny a pomeranče. Ne nadarmo se říká, že nejlepší pizza pochází
z Neapole, jediná pravá je mozzarella bufala z buvolího
mléka a večer je potřeba zakončit citrónovým likérem
Limoncello.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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ISCHIA

TO NEJLEPŠÍ
A
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E

Sant’Angelo
Okruh kolem ostrova
Ischia Porto/Ponte
Forio
Poseidonovy zahrady
H

Forio

D
C

ISCHIA

E
F

TERMÁLNÍ VODA
F
G
H
I
J
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Sant’Angelo

Termální prameny
Termální bazény
Termální parky
Wellness i léčba
Termální bahno

NEAPOLSKÝ ZÁLIV
K
L
M
N
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Ostrov Capri
Neapol
Vesuv
Pompeje
Místní speciality
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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TYRHÉNSKÉ MOŘE
O

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz
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Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

121

POBYTOVÉ OBLASTI
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ISCHIA PORTO

SANT’ANGELO

Doba transferu z letiště cca 110 minut

1 Hotel Hermitage Park & Terme cccc
2 Hotel Cleopatra ccc
3 Hotel San Giovanni Terme cccc
4 Hotel Grand Hotel Il Moresco ccccc
5 Hotel Parco Aurora Terme cccc
6 Hotel Continental Mare cccc
7 Hotel Oasi Castiglione cccc

str. 138
str. 141
str. 140
str. 137
str. 139
str. 141
str. 136

Doba transferu z letiště cca 140 minut

p Hotel Romantica Resort & Spa cccc
a Hotel Casa Rosa ccc
s Hotel Apollon Club Sea Resort & Spa cccc
d Hotel Miramare Sea Resort & Spa ccccc

str. 125
str. 126
str. 124
str. 123

FORIO
Doba transferu z letiště cca 120 minut
str. 141
str. 127
str. 135
str. 130
str. 134
str. 129
str. 133
str. 132
str. 141
str. 128
str. 131

ITÁLIE
ISCHIA

8 Hotel San Montano cccc
9 Hotel Tritone cccc
q Hotel Park Victoria ccc
w Hotel Il Gatopardo Terme & Beauty Farm cccc
e Hotel Ideal ccc
r Hotel Providence cccc
t Hotel Villa Teresa ccc
y Hotel Capizzo cccd
u Hotel Costa Citara cccc
i Hotel Sorriso Thermae Resort & Spa cccc
o Hotel Mediterraneo Park Hotel Terme cccc
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Hotel Miramare Sea Resort & Spa ccccc

4,5
TripAdvisor 167 hodnotících

ITÁLIE > ISCHIA > SANT’ANGELO
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

balkon s výhledem na moře. DRX: viz DRS, prostornější,

• Pro náročné klienty

zrenovované. Na vyžádání junior suite nebo suite.

• Klidná, odpočinková dovolená

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Termální park Aphrodite v rámci resortu

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh

• Hotel s krásnými výhledy

Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhhh

• Pouze pro dospělé osoby (od 14 let)

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře

| hh | h
| hhh | hh

formou výběru z menu, salátový bufet.
Transfer z letiště: cca 140 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Pouze pro dospělé osoby

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis.
Za poplatek: jóga, pilates.
ZVLÁŠTNOSTI Přes pěší zónu městečka
Sant’Angelo transfer do hotelu elektrovozíky.
ZÁBAVA Příležitostně živá hudba. Možnosti
zábavy v nedalekém Sant’Angelu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
POLOHA Na útesu v zálivu Maronti na konci pěší zóny

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

městečka Sant’Angelo s krásnými výhledy na moře a ostrov Capri.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Součást hotelového resortu Miramare & Apollon Club Sea Resort.

WEB www.miramaresearesort.it/en/

Centrum s nákupními možnostmi, bary a restauracemi cca 100 m.

wellness & spa

VYBAVENÍ Recepce, lobby, restaurace, restaurace à la
carte, bary, TV místnost, konferenční sál. V rámci resortu

• Zdarma: v rámci resortu termální

několik bazénů s mořskou i termální vodou (u hotelu

park Aphrodite – 7 bazénů s termální

Apollon, cca 300 m, doprava golfovými vozíky zdarma). Terasa

vodou různé teploty, vířivka, Kneippova

s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Menší skalnatá pláž přímo pod hotelem, přístup
po schodech (betonové plato, vstup do vody po žebříku).

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

Písečná pláž cca 300 m (u partnerského hotelu Apollon,

ITÁLIE
ISCHIA

doprava golfovými vozíky zdarma). Lehátka, slunečníky
a osušky zdarma, bar a restaurace na pláži.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů, župan), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar,

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Hotel Apollon Club Sea Resort & Spa cccc

4,0
TripAdvisor 52 hodnotících

ITÁLIE > ISCHIA > SANT’ANGELO
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře

• Přímo u krásné písečné pláže

formou výběru z menu, salátový bufet.

• Termální park v rámci hotelu

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis.

• Klidná, odpočinková dovolená

Za poplatek: jóga, pilates, vodní sporty na pláži.

• Pouze pro dospělé osoby, od 14 let

ZVLÁŠTNOSTI Přes pěší zónu městečka
Sant’Angelo transfer do hotelu elektrovozíky.
ZÁBAVA Živá hudba, zábavní možnosti v blízkém Sant’Angelu.

Transfer z letiště: cca 140 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.apollonclub.it/en/

Pouze pro dospělé osoby

POLOHA V zálivu Maronti na konci pěší zóny městečka
Sant’Angelo, s krásnými výhledy na moře a ostrov Capri.
Součást hotelového resortu Miramare & Apollon Club. Centrum
s nákupními možnostmi, bary a restauracemi cca 800 m.
VYBAVENÍ Hlavní budova a menší vilky terasovitě

wellness & spa

• Zdarma: termální park Aphrodite v resortu –
7 termálních bazénů různých teplot, vířivka,
Kneippova lázeň, sauna, turecké lázně
• Za poplatek: masáže, různé druhy
zkrášlujících a léčebných procedur

rozmístěné v zahradě. Recepce, lobby, restaurace,
restaurace à la carte, bary, TV místnost, konferenční sál.
Venku bazén s mořskou vodou, termální bazény, terasa
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž pod hotelem (50–200 m dle
umístění pokoje). Lehátka, slunečníky a osušky
zdarma, bar a restaurace na pláži.

ITÁLIE
ISCHIA

POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon nebo terasa
s výhledem na moře, ve vilkách 100–150 m od hlavní budovy.
DRPRE: viz DRS, prostornější, v blízkosti hlavní budovy.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS, DRPRE) hh

124

Volejte zdarma 800 12 10 10

| h

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Hotel Romantica Resort & Spa cccc

4,5
TripAdvisor 861 hodnotících

ITÁLIE > ISCHIA > SANT’ANGELO
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře

• Klidná, odpočinková dovolená

formou výběru z menu a salátový bufet.

• Hotel s krásnými výhledy

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

• Termální park součástí hotelu

volejbal, malý fotbal, tenis, stolní tenis, bocce, jóga,

• Bohaté sportovní zázemí

aquaaerobik. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 140 minut
Pláž: písečná cca 350 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.hotelromantica.it/en

wellness & spa

Dítě: letenka zdarma

• Zdarma: termální park v resortu –
POLOHA V klidné lokalitě nad městečkem Sant’Angelo

8 termálních bazénů různých teplot,

s krásnými výhledy. Hlavní budova a menší vilky terasovitě

vířivka, Kneippova lázeň, Kneippův

rozmístěné v zahradě. Centrum města s nákupními možnostmi,
bary a restauracemi cca 800 m (hotelový minibus zdarma).
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace,

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

restaurace à la carte, bary, společenská místnost, konferenční
sál. Venku zahrada, několik termálních bazénů, terasa s lehátky
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž cca 350 m (hotelový minibus
zdarma). Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRE: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace zdarma, TV/sat., telefon, trezor, minibar, u některých
balkon nebo terasa. DRPAN: viz DRE, boční nebo přímý

ITÁLIE
ISCHIA

výhled na moře. Na vyžádání junior suite s oddělenou ložnicí.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRE) hhhh

| hhhi | hhii | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRPAN) hhh

Volejte zdarma 800 12 10 10

| hhi | hii

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel Casa Rosa ccc

TripAdvisor 101 hodnotících

ITÁLIE > ISCHIA > SANT’ANGELO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Oblíbený resort se stálou klientelou,
doporučujeme včasnou rezervaci

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhh

| hhi | hii

Jednolůžkový pokoj (SRSV) h

• Rodinný hotel s příjemnou atmosférou

STRAVOVÁNÍ Kontinentální snídaně formou

• Centrum Sant’Angelo v docházkové vzdálenosti

bufetu. Večeře formou výběru z menu.

• Ve známé zátoce Maronti

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

s krásnými výhledy na moře

stolní tenis, aquaaerobik.
ZÁBAVA Možnosti zábavy v nedalekém Sant’Angelu.

Transfer z letiště: cca 140 minut
Pláž: písečná cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

PRO DĚTI Dětský bazén, dětská postýlka
za poplatek (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných
prostorách. Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.hotelcasarosaterme.com

POLOHA Několik budov v klidné lokalitě,
terasovitě rozmístěných nad známou zátokou
Maronti. Centrum Sant’Angelo cca 500 m.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, trezor za poplatek,
lobby, restaurace, bar, společenská místnost s TV.

wellness & spa

• Zdarma: vnitřní termální bazén, pára
• Za poplatek: masáže a různé druhy
zkrášlujících a léčebných procedur

Venku zahrada, termální bazén s vířivkou, terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ Písečná pláž Petrelle přímo pod hotelem
(cca 100 m, přístup po schodech). Terasa s bazénem,
lehátky a slunečníky zdarma, u vstupu do vody kameny.

ITÁLIE
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POPIS POKOJŮ DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

126

klimatizace za poplatek, TV/sat., telefon, minilednička za poplatek,
balkon nebo terasa s výhledem na moře. SRSV: viz DRSV,
menší rozměry.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,5

Hotel Tritone cccc

TripAdvisor 543 hodnotících

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd

• Přímo u krásné písečné pláže

a večeře formou výběru z menu, salátový bufet.

• Klidná, odpočinková dovolená

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

• Wellness & spa, termální bazény

aquaaerobik. Za poplatek: půjčovna kol.

• Pro náročné klienty

ZÁBAVA Tematické večery, živá hudba.
PRO DĚTI Hřiště, dětská postýlka (na vyžádání),
pro děti do 3 let povinný dětský servis (25–35 €/den,

Transfer z letiště: cca 120 minut

platba na místě, zahrnuje postýlku a dětské menu).

Pláž: písečná u hotelu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

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

Dítě: letenka zdarma

WEB www.hoteltritoneischia.it

POLOHA V krásné zahradě přímo u písečné pláže.
Hlavní budova a vedlejší budovy v zahradě. Villa Fiorentina
s klidovou zónou a privátním bazénem. Centrum Forio
s bary, restauracemi a nákupními možnostmi cca 2 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah,

wellness & spa

• Zdarma: 3 vnitřní termální bazény,
vířivka, turecká lázeň
• Za poplatek: masáže, různé druhy
zkrášlujících a léčebných procedur

restaurace, bar, společenská místnost s TV, konferenční
sál. Venku zahrada, 6 termálních bazénů a terasa
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma
(za poplatek možnost rezervovat konkrétní místa), bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon nebo terasa.
DRSS: viz DR, směrem k moři. DRSV: viz DR, výhled na moře.

ITÁLIE
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Na vyžádání pokoje superior ve Ville Fiorentina v zahradě.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhh

| hhhi | hhii | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRSS, DRSV) hhh

Volejte zdarma 800 12 10 10

| hhi | hii

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Hotel Sorriso Thermae Resort & Spa cccc

4,0
TripAdvisor 2 155 hodnotících

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Obědy

• Krásná písečná pláž

a večeře formou výběru z menu, salátový bufet.

• Klidná, odpočinková dovolená

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

• Wellness & spa, termální bazény

aquaaerobik. Za poplatek: půjčovna

• V blízkosti termální park Poseidonovy zahrady

kol, vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětské menu a židličky,

Transfer z letiště: cca 120 minut
Pláž: písečná cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.sorrisoresort.it/en

Dítě: letenka zdarma

POLOHA Rozlehlý areál v zahradě, několik budov terasovitě
rozmístěných nad známou pláží Citara. Depandance mimo
areál hotelu (cca 400 m). Nákupní možnosti cca 50 m, centrum

wellness & spa

• Zdarma: sauna, solárium, 1× za pobyt
vstup do wellness centra
• Za poplatek: vnitřní termální

Forio 2 km, termální park Poseidonovy zahrady cca 500 m.

bazén, turecké lázně, masáže, různé

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, restaurace,

druhy zkrášlujících procedur

restaurace à la carte, bar, společenská místnost, konferenční sál.
Venku zahrada, termální bazény různých teplot, vířivka a terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž Citara cca 500 m (privátní přístup
po schodech), hotelový minibus na pláž, lehátka
a slunečníky zdarma (v srpnu za poplatek), bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ITÁLIE
ISCHIA

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon nebo
terasa. DRP: viz DR, bez klimatizace a balkonu, v depandanci
(cca 400 m). DRF: viz DR, prostornější, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRP) hhh
Dvoulůžkový pokoj (DRF) hhhh
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| hhi | hii

| hhhi | hhii | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,5

Hotel Providence cccc

TripAdvisor 385 hodnotících

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

PRO DĚTI Miniklub, v hlavní sezóně, dětská

• Hotel s krásnou zahradou a výhledy

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Wellness & spa, termální bazény

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných

• Klidná lokalita

postýlka za poplatek (na vyžádání).

prostorách, internetový koutek.
Transfer z letiště: cca 120 minut
Pláž: písečná cca 800 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.hotelprovidence.it

wellness & spa

• Zdarma: vnitřní termální bazén s vířivkou

Dítě: letenka zdarma

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

POLOHA V klidné lokalitě uprostřed krásné zahrady
cca 1,5 km od centra Forio (hotelový minibus zdarma).
Termální park Poseidonovy zahrady 1,2 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, bar,
společenská místnost s TV. Venku zahrada, 3 bazény a terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž Citara cca 800 m (hotelový minibus
zdarma), lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, balkon nebo terasa.
DRS: viz DR, výhled na moře. DRF: viz DR, zrenovované.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS) hhhh
Dvoulůžkový pokoj (DRF) hhh

| hhhi | hhii | hii

| hhi | hii

ITÁLIE
ISCHIA

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
oběd a večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
aquaaerobik, stolní tenis. Za poplatek: půjčovna kol.
ZÁBAVA Příležitostně hudební a tematické večery.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Hotel Il Gattopardo Terme & Beauty Farm cccc

4,0
TripAdvisor 550 hodnotících

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Večeře

• V klidné lokalitě mezi vinicemi

formou výběru z menu, salátový bufet.

• Odpočinková dovolená

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: multifunkční hřiště,

• Wellness & spa, termální bazény

fitness, stolní tenis. Za poplatek: půjčovna kol, tenis.

• Sportovní zázemí

ZÁBAVA Příležitostně hudební večery.
PRO DĚTI Hřiště, miniklub, dětský bazén,

Transfer z letiště: cca 120 minut
Pláž: písečná cca 400 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.ilgattopardo.com

Dítě: letenka zdarma

POLOHA V klidné lokalitě uprostřed zeleně mezi
vinicemi. Centrum Forio cca 1 km (hotelový minibus

wellness & spa

• Zdarma: termální bazén, 2 vnitřní termální
bazény, sauna, turecké lázně, Kneippova lázeň

zdarma). Termální park Poseidonovy zahrady cca 1,5 km.

• Za poplatek: masáže, různé druhy

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace,

zkrášlujících a léčebných procedur

bar, TV místnost. Venku zahrada, několik termálních bazénů,
terasa s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž Citara cca 850 m (hotelový
minibus zdarma), lehátka a slunečníky za poplatek.
Veřejná pláž Cava del Isola cca 400 m.
POPIS POKOJŮ DR/DRP: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar,
balkon nebo terasa, 4 lůžka s palandou. DRSV: viz DR,

ITÁLIE
ISCHIA

výhled na moře. DRS: viz DRSV, prostornější.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRP) hhi
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hh
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh

130

| hi

| hhii | hii
| hi
| hhi | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Hotel Mediterraneo Park Hotel Terme cccc

4,0
TripAdvisor 1 032 hodnotících

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře

• Uprostřed krásné zahrady

formou výběru z menu, salátový bufet.

• Klidná, odpočinková dovolená

SPORTOVNÍ NABÍDKA

• Wellness & spa, termální bazény

Zdarma: stolní tenis, aquaaerobik.

• Hotel se stálou klientelou

ZÁBAVA Příležitostně živá hudba.
PRO DĚTI Hřiště, dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 120 minut
Pláž: písečná cca 1 000 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.hotelmediterraneo.it

wellness & spa
• Zdarma: vnitřní termální bazén

POLOHA Rozsáhlý komplex několika budov v krásné
zahradě. Depandance mimo areál hotelu (cca 250 m). Centrum

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

Forio cca 2,5 km. Termální park Poseidonovy zahrady cca 1 km
(hotelový minibus zdarma). Autobusová zastávka 50 m.
VYBAVENÍ Hlavní budova a menší vilky v zahradě. Vstupní
hala s recepcí, trezor, restaurace, bar, společenská místnost
s TV. Venku zahrada, 2 termální bazény a terasa s lehátky
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž Citara cca 1 km (hotelový minibus
zdarma). Lehátka a slunečníky za poplatek, bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace za poplatek, TV/sat., telefon, balkon nebo terasa,
ve vilkách v zahradě. DRS: viz DR, prostornější, klimatizace

ITÁLIE
ISCHIA

zdarma, minilednička a trezor, v hlavní budově. DRD: viz DR,
umístěné v depandanci (cca 250 m od zázemí hotelu).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS, DRD)
hhh | hhi | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel Capizzo cccd

TripAdvisor 183 hodnotících

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Krásné výhledy na zátoku

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.hotelcapizzo.it/en/

• Klidná lokalita
• Hotel s rodinnou atmosférou
Transfer z letiště: cca 120 minut
Pláž: písečná cca 600 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

POLOHA V klidné lokalitě na vyvýšenině s krásnými výhledy
na oblíbenou pláž Citara. Termální park Poseidonovy zahrady
cca 1 km, centrum Forio 1,5 km. Autobusová zastávka 50 m.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, restaurace
à la carte, bar, TV místnost. Venku zahrada, termální bazén
s vířivkou, terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž Citara cca 600 m, lehátka a slunečníky
za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRP: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička,
balkon nebo terasa. DRSV: viz DRP, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRP) hh

| hi

ITÁLIE
ISCHIA

Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhhh

| hhhi | hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou výběru z menu.
PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccd

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel Villa Teresa ccc

TripAdvisor 316 hodnotících

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd a večeře

• Krásné výhledy

formou výběru z menu a salátový bufet.

• Klidná, odpočinková dovolená

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, biliár.

• V blízkosti krásné písečné pláže

Za poplatek: vodní sporty na pláži.

• Wellness & spa, termální bazény

PRO DĚTI Brouzdaliště, dětská postýlka
za poplatek (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

Transfer z letiště: cca 120 minut

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

Pláž: písečná cca 400 m od hotelu

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

WEB www.villateresa.it

wellness & spa

Dítě: zcela zdarma

• Zdarma: vnitřní termální bazén
POLOHA V klidné lokalitě na vyvýšenině s krásnými

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

výhledy na zátoku a pláž Citara. Nákupní možnosti,
bary a restaurace 300 m. Centrum Forio cca 2 km.
Termální park Poseidonovy zahrady cca 1 km.
VYBAVENÍ Hlavní budova, několik vedlejších budov
a bungalovy kolem bazénu. Vstupní hala s recepcí,
trezor, restaurace, bar, společenská místnost. Venku
zahrada, termální bazén a terasa s lehátky a slunečníky
zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž Citara cca 400 m (hotelový minibus
zdarma), lehátka a slunečníky za poplatek, bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace za poplatek, TV/sat., telefon, minilednička

ITÁLIE
ISCHIA

za poplatek, balkon nebo terasa. DRSS: viz DR, strana k moři.
DRSV: viz DR, výhled na moře. SR: viz DR, bez balkonu.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSS, DRSV) hhh

| hhi | hii

Jednolůžkový pokoj (SR) h

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,5

Hotel Ideal ccc

TripAdvisor 428 hodnotících

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Krásná zahrada

• Rodinný hotel s přátelskou atmosférou
• Možnost využít wellness & spa
ve vedlejším hotelu

PRO DĚTI Brouzdaliště, dětská postýlka
za poplatek (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.idealhotel.it

Transfer z letiště: cca 120 minut
Pláž: písečná cca 250 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

wellness & spa

• Zdarma: wellness & spa ve vedlejším
hotelu Providence – termální bazény,
vířivka, sauna, turecké lázně
• Za poplatek: masáže a různé druhy
zkrášlujících a léčebných procedur

POLOHA V klidné lokalitě cca 1 km od centra Forio. Termální

ve vedlejším hotelu Providence

park Poseidonovy zahrady 1 km, autobusová zastávka 50 m.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace,
bar, společenská místnost. Venku zahrada, 2 bazény
(1 s termální a 1 se sladkou vodou) a terasa
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž Citara cca 800 m, lehátka
a slunečníky za poplatek. Nejbližší veřejná písečná
pláž cca 250 m (přístup po schodech).
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace za poplatek, TV/sat., telefon, trezor za poplatek,
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.

ITÁLIE
ISCHIA

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
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Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV)
hhhh | hhhi | hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře
formou výběru z menu, salátový bufet.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel Park Victoria ccc

TripAdvisor 145 hodnotících

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

• Výhodná poloha nedaleko centra i pláže

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

• Cenově výhodná nabídka

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

• Klidná, odpočinková dovolená

WEB www.hotelparkvictoria.com

• Hotel se stálou klientelou

wellness & spa

Transfer z letiště: cca 120 minut

• Zdarma: vnitřní termální bazén

Pláž: písečná cca 700 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

POLOHA Komplex dvou budov v klidné lokalitě
uprostřed zeleně. Nedaleko centra Forio, nákupní
možnosti, bary a restaurace 300 m. Termální
park Poseidonovy zahrady cca 1,5 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
TV místnost. Venku zahrada, termální bazén, terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Veřejná pláž Cava dell’Isola 700 m, písečná pláž
Citara cca 1 km, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR/SR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička za poplatek,
4. lůžko palanda. DRT: viz DR, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hhhi | hhii | hii

ITÁLIE
ISCHIA

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRT) hhhh
Jednolůžkový pokoj (SR) h

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře
formou výběru z menu, salátový bufet.
PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Hotel Oasi Castiglione cccc

4,0
TripAdvisor 294 hodnotících

ITÁLIE > ISCHIA > ISCHIA PORTO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,

• V rámci hotelu termální park Castiglione

oběd a večeře formou výběru z menu.

• S krásnými výhledy

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: aquaaerobik.

• Pláž přímo pod hotelem vhodná k šnorchlování

PRO DĚTI 2 dětské bazény, dětská

• Klidná, odpočinková dovolená

postýlka zdarma (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 110 minut
Pláž: kamenitá cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: letenka zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.termecastiglione.it/en/

wellness & spa

• Zdarma: termálních park Castiglione
v resortu – 8 termální bazénů různých teplot,

POLOHA Terasovitý areál v klidné lokalitě uprostřed
zeleně, menší vilky v zahradě, součástí termální park
Castiglione. Centrum Ischia Porto a Casamicciola

vířivky, Kneippova lázeň, sauna, turecké lázně
• Za poplatek: masáže, různé druhy
zkrášlujících a léčebných procedur

cca 1 km, autobusová zastávka cca 150 m.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace,
restaurace à la carte, bar, TV místnost, butik. Venku
zahrada, několik bazénů, terasy s lehátky a slunečníky
zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ Kamenitá pláž přímo pod hotelem, přístup
na pláž i do vody po schodech. Lehátka a slunečníky
zdarma, osušky za poplatek. Bar a restaurace na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ITÁLIE
ISCHIA

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon nebo terasa.
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DRSV: viz DR, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV)
hhhh | hhhi | hhii | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Grand Hotel Il Moresco ccccc

4,5
TripAdvisor 424 hodnotících

ITÁLIE > ISCHIA > ISCHIA PORTO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

ZÁBAVA Hudební večery v piano baru.

• Doporučujeme pro náročné klienty

Možnosti zábavy v okolí hotelu.

• Výhodná poloha v blízkosti moře

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

• Nákupní i zábavní možnosti v okolí

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Wellness & spa centrum, termální bazény

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Transfer z letiště: cca 110 minut

WEB www.ilmoresco.it/it/

Pláž: písečná cca 70 m od hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

• Zdarma: sauna, turecké lázně, vnitřní
termální bazén, Kneippův chodník

Dítě: letenka zdarma

• Za poplatek: masáže a různé druhy
léčebných a zkrášlujících procedur

POLOHA V klidné lokalitě v centru Ischia
Porto nedaleko pobřežní promenády a pláže.
Nákupní a zábavní možnosti v blízkém okolí.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, restaurace,
bar, konferenční sál. Venku zahrada, 2 termální bazény a terasa
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž cca 70 m, přes místní komunikaci.
Terasa s lehátky a slunečníky zdarma, bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon nebo
terasa, v přízemí. DRF: viz DR, výhled do zahrady, prostornější,
v 1. patře. DRS: viz DR, směrem k moři, ve vyšších patrech.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hi

ITÁLIE
ISCHIA

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRF) hh
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Večeře
formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel Hermitage & Park Terme cccc

TripAdvisor 776 hodnotících

ITÁLIE > ISCHIA > ISCHIA PORTO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Výhodná poloha v blízkosti centra,
nákupních a zábavních možností

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRP, DR) hhh

| hhi | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRF, DRFSV) hhhh

• Wellness & spa centrum, termální bazény

hhii | hii

• Krásné výhledy na Ischia Ponte

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Večeře

a Aragonský hrad

| hhhi |

formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.

Transfer z letiště: cca 110 minut
Pláž: písečná cca 700 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

Za poplatek: půjčovna kol, tenis.
ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí
hotelu. Příležitostně živá hudba.
PRO DĚTI Dětské hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

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

POLOHA Několik budov terasovitě rozmístěných

WEB www.hermitageischia.it

v rozlehlé zahradě na pomezí Ischia Porto/Ponte.

wellness & spa

Centrum Ischia Ponte s Aragonským hradem cca 700 m.
Nákupní a zábavní možnosti v okolí hotelu.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah v hlavní budově,
lobby, restaurace, restaurace à la carte, bar, konferenční
sál. Venku zahrada, 2 termální bazény, terasa s lehátky

• Zdarma: sauna, turecké lázně, Kneippův
chodník, vnitřní termální bazén
• Za poplatek: masáže a různé druhy
léčebných a zkrášlujících procedur

a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž cca 700 m, terasy na opalování, vstup
do moře po schodech. Minibus na pláž, lehátka a slunečníky
v červnu, červenci a září zdarma, v srpnu za poplatek.

ITÁLIE
ISCHIA

POPIS POKOJŮ DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, WiFi, telefon, TV/sat., trezor, minilednička, balkon
nebo terasa. V depandanci (cca 50 m hotelovou zahradou,
přístup po schodech). DR: viz DRP, novější vybavení, ve vedlejší
budově, přístup po schodech. DRF: viz DR, prostornější,
v hlavní budově. DRFSV: viz DRF, výhled na moře.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Hotel Parco Aurora Terme cccc

4,5
TripAdvisor 400 hodnotících

ITÁLIE > ISCHIA > ISCHIA PORTO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd

• Výhodná poloha v blízkosti pláže i centra

a večeře formou výběru z menu, salátový bufet.

• Wellness & spa

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.

• Klidná, odpočinková dovolená

Za poplatek: tenis.

• Volný vstup do termálního parku Castiglione

PRO DĚTI Dětské menu, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 110 minut
Pláž: písečná cca 700 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.dicohotels.it/parco_aurora_terme/parco_aurora_terme

wellness & spa

• Zdarma: vnitřní termální bazén, sauna,
turecké lázně, emoční sprcha, Kneippův

POLOHA Na promenádě v centru Ischia Porto,

chodník, volný vstup do termálního parku

nákupní možnosti, bary a restaurace 100 m. Historické

Castiglione (hotelový minibus za poplatek,

centrum Ischia Ponte cca 1 km. Termální park Castiglione

v období 8. 8. – 23. 8. vstup za poplatek)
• Za poplatek: masáže, různé druhy

cca 3 km (hotelový minibus za poplatek).
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,

zkrášlujících a léčebných procedur

společenská místnost. Venku 2 bazény (1 s termální a 1 se sladkou
vodu) a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž přímo pod hotelem.
Hotelová písečná pláž cca 700 m, polohovací křesla
a slunečníky zdarma. Lehátka za poplatek. Bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, minibar,
trezor. DRSS: viz DR, balkon nebo terasa, strana

ITÁLIE
ISCHIA

k moři. DRSV: viz DRSS, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSS) hhh
Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hh

| hhi | hii

| hi

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Hotel San Giovanni Terme cccc

4,0
TripAdvisor 171 hodnotících

ITÁLIE > ISCHIA > ISCHIA PORTO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• V krásné zahradě

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

• Výhodná poloha nedaleko centra

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

• Wellness & spa

WEB www.dicohotels.it/san_giovanni_terme/

• Volný vstup do termálního parku Castiglione

hotel_san_giovanni_4_stelle_ischia_porto

Transfer z letiště: cca 110 minut
Pláž: Písečnooblázková cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

wellness & spa

• Zdarma: vířivka, turecké lázně, emoční
sprchy, Kneippův chodník. Volný vstup
do termálního parku Castiglione
(hotelový minibus za poplatek, v období

Dítě: zcela zdarma

8. 8. – 23. 8. vstup za poplatek)
• Za poplatek: masáže, různé druhy

POLOHA V klidné lokalitě uprostřed krásné zahrady.

zkrášlujících a léčebných procedur

Centrum Ischia Porto s nákupními možnostmi, bary
a restauracemi cca 200 m. Termální park Castiglione
cca 3,5 km (hotelový minibus za poplatek).
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
společenská místnost. Venku zahrada, termální bazén s vířivkou
a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž cca 500 m. Hotelová
písečná pláž cca 1 km, polohovací křesla a slunečníky
zdarma, lehátka za poplatek, bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor,

ITÁLIE
ISCHIA

balkon nebo terasa. DRS: viz DR, prostornější.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS) hhhi

| hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Oběd
a večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO

ITÁLIE > ISCHIA > ISCHIA PORTO

Hotel San Montano cccc

Hotel Continental Mare cccc

DO 12 LET

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO

DO 13 LET

ITÁLIE > ISCHIA > ISCHIA PORTO

Hotel Cleopatra cccc

ITÁLIE
ISCHIA

Hotel Costa Citara cccc

DO 8 LET

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

DO 12 LET

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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NEJČISTŠÍ MOŘE ITÁLIE

ITÁLIE
KALÁBRIE

KALÁBRIE

142

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

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Měsíc v roce

V

VI

VII

VIII

IX

X

denní teplota vzduchu (°C)

24

29

32

32

29

24

teplota vody (°C)

18

21

24

25

24

22

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

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE
KALÁBRIE

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku

143

TO NEJLEPŠÍ
KALÁBRIE

ITÁLIE
KALÁBRIE

A

144

TROPEA

Ikonické město na skále, přezdívané „perla Tyrhénského pobřeží“.
Dominantou je kostel svaté Marie
tyčící se na samostatném skalnatém útesu. Po jeho obou stranách
se rozprostírají krásné písečné
pláže. V centru městečka najdete
množství historických památek
a také hlavní třídu s mnoha
obchůdky, restauracemi a kavárnami, která ožívá hlavně ve večerních hodinách.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

GROTTICELLE

Nejznámější a nevyhledávanější pláží oblasti Capo Vaticano je krásná písečná pláž Grotticelle. Zasazená mezi
skalnaté útesy nabízí vynikající podmínky pro potápění
i šnorchlování a je i oblíbeným cílem lodních výletů.

D

SCILLA

Bájná šestihlavá příšera Skylla, známá z mýtu o Odysseovi, údajně sídlila právě zde, ve skále dnešního kalábrijského městečka Scilla. Jedno z nejkrásnějších letovisek
v oblasti je oblíbeným turistickým cílem. Městečku
dominuje středověký hrad, původní rybářská čtvrť
s přístavem a krásná pláž.

Volejte zdarma 800 12 10 10

C

STROMBOLI

Jeden z ostrovů Liparského souostroví, který se nachází
poblíž pobřeží Kalábrie. Při dobré viditelnosti je pozorovatelný i z pobřeží Capo Vaticano. Ostrov o celkové
rozloze pouhých 12 km2 je tvořený stále aktivní sopkou,
která je známá svými pravidelnými erupcemi. Je oblíbeným cílem lodních výletů, které umožňují při západu
slunce pozorovat právě sopečné výbuchy z paluby lodě.

E

MÍSTNÍ DELIKATESY

Kalábrie, jako jeden z nejchudších regionů, se zaměřuje
hlavně na zemědělskou výrobu. Je známá hned několika
typickými lokálními produkty, mezi jinými chilli papričkami, bergamotem, lékořicí a sladkou červenou cibulí
(s ochrannou známkou přímo z Tropey). Každý návštěvník musí ochutnat hlavně nduju, tedy místní pikantní
salám na bázi vepřového masa, sádla a papriček. Bývá
součástí předkrmů nebo se používá k dochucení těstovin a jinde na světě jej neseženete.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE
KALÁBRIE

B
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NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE
KALÁBRIE

ITÁLIE
KALÁBRIE

F

146

CAPO VATICANO

Srdcem Kalábrie je oblast Capo
Vaticano, skalnatý výběžek jihozápadně od městečka Tropea. Jde
o jednu z přírodně nejzachovalejších oblastí Itálie, kde naleznete
divoké skalnaté pobřeží, romantické scenérie s krásnými výhledy
a menší písečné pláže zasazené
mezi skalnatými útesy. Mnohé
z nich jsou dodnes přístupné
pouze lodí.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

TROPEA

Dominantou Kalábrie je městečko Tropea. To se pyšní
4 km písečných, mnohdy až bělostných pláží s průzračnou vodou. Tropea je opakovaným držitelem ceny ekologické organizace pro životní prostředí. Ikonický skalnatý
útes s několika jeskyněmi je možno dokonce obeplavat.

I

ARCO MAGNO

Pro individuální cestovatele nabízí Kalábrie spoustu
možností a zejména přírodních krás. Na severozápadním pobřeží nedaleko letoviska Praia a Mare se ukrývá
klenot, kamenné okno „Arco Magno“ (tedy velký oblouk)
otevírající se nad mořem, s krásnou oblázkovou pláží
a průzračnou vodou.

Volejte zdarma 800 12 10 10

H

LE CASTELLA

Na východním pobřeží Kalábrie, které omývá Jónské
moře, se nachází chráněná přírodní oblast Capo Rizzuto. Jejím centrem je menší letovisko Le Castella pyšnící
se krásnými plážemi s jemným pískem a Aragonským
hradem. Rodiny s dětmi určitě potěší i možnost návštěvy
menšího akvária.

J

LIPARI

Liparské souostroví se nachází v Tyrhénském moři,
na půl cesty mezi Kalábrií a Sicílií. Původem sopečné
ostrovy – z nichž nejznámější jsou Lipari, Vulcano
a Stromboli – mají členité pobřeží se skalnatými útesy
a průzračným mořem. Najdeme zde jen minimum pláží,
zato několik oblíbených lokalit pro potápění a šnorchlování, na ostrovech Stromboli a Vulcano pak i stále
aktivní vulkanickou činnost.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE
KALÁBRIE

G
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TYPICKÉ ITALSKÉ MENU
KALÁBRIE

ITÁLIE
KALÁBRIE

K
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APERITIVO

Večer začíná ještě před večeří.
V pozdních odpoledních hodinách či při západu slunce se
Italové tradičně schází k posezení
s přáteli. V baru ke sklence vína
či koktejlu bývá nabízeno i malé
pohoštění.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ANTIPASTO

Antipasto neboli předkrm je prvním ze čtyř klasických
chodů italské večeře. Můžete ochutnat typické místní
produkty: sušenou šunku prosciutto, klobásky salsiccia,
vyhlášenou mozzarellu z buvolího mléka, čerstvý sýr
ricotta, dlouhozrající parmezán, ovčí pecorino nebo
místní kalábrijskou specialitu nduju. Buon appetito!

N

SECONDO

Hlavní chod se skládá buď z masa, nebo ryb či mořských plodů. Italská kuchyně se proslavila po celém
světě díky používání kvalitních a čerstvých surovin.
V posledních letech je často zmiňován koncept „kilometr
0“, tedy využití výhradně lokálních dodavatelů. Dalším
z pokrmů, které Itálii proslavily po celém světě, je pak
pizza.

Volejte zdarma 800 12 10 10

M

PRIMO

Jako první chod neboli „primo“ jsou tradičně podávány
těstoviny. Existuje jich na 400 různých druhů a připravují se v nejrůznějších úpravách, ať už s masem, mořskými plody, nebo ve vegetariánských verzích pouze se
zeleninou. Nejvyhledávanější jsou ty čerstvé, ručně vyráběné. Jak vám místní nezapomenou zopakovat, správný
Ital jí těstoviny alespoň jedenkrát denně.

O

DOLCE

Na závěr menu kromě italského espressa patří i sladký
dezert. Oblíbené dezerty jako tiramisu nebo panna
cotta se rozšířily po celém světě, mezi lokální speciality
patří kalábrijské tartufo či sicilské cannoli. Stále nejoblíbenější však zůstává pravá italská zmrzlina, tedy
„gelato“.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE
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KALÁBRIE

LAMEZIA
TERME

TO NEJLEPŠÍ
A
B
C
D
E

Tropea
Grotticelle
Stromboli
Scilla
Místní delikatesy

TYRHÉNSKÉ
MOŘE
PLÁŽE
F
G
H
I
J

Capo Vaticano
Tropea
Le Castella
Arco Magno
Lipari

E

Pizzo
G

A

Tropea
F

Zambrone

Capo Vaticano

B

ITALSKÉ MENU
K
L
M
N
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O

Aperitivo
Antipasto
Primo
Secondo
Dolce

D
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

H

JÓNSKÉ
MOŘE

5 km

ITÁLIE
KALÁBRIE

Simeri

Le Castella

Itálie
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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POBYTOVÉ OBLASTI

1

3 až6
~

až

2

7 w
e~
r
t ažs
~
d

PIZZO
Transfer z letiště cca 30 minut

RICADI / CAPO VATICANO

1 Hotel Funtazie klub Falkensteiner Club Funanimation
2

Garden Calabria cccc
Hotel Futura Style Dolomiti sul Mare cccc

Transfer z letiště cca 110 minut
str. 154
str. 164

ZAMBRONE
Transfer z letiště cca 60 minut

3 Hotel Scoglio del Leone cccc
4 Hotel BV Borgo del Principe cccc
5 Hotel Residence Sciabache cccd
6 Hotel BV Kalafiorita Resort cccc

str. 167
str. 165
str. 168
str. 166

e Hotel Marco Polo ccc
r Hotel Baia del Sole Resort cccc
t Hotel Il Gabbiano cccc
y Hotel Capovaticano Resort Thalasso & Spa cccc
u Hotel Sciaron ccc
i Hotel Ipomea Club cccc
o Hotel La Taverna ccc
p Hotel Il Gattopardo ccc
a Hotel Torre Marino ccc
s Hotel Old River cccc
d Hotel Park ccc

str. 178
str. 176
str. 175
str. 174
str. 181
str. 177
str. 180
str. 179
str. 181
str. 181
str. 181

TROPEA

ITÁLIE
KALÁBRIE

Transfer z letiště cca 90 minut
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7 Aparthotel Poggio di Tropea ccc
8 Hotel LABRANDA Rocca Nettuno Tropea cccc
9 Hotel Tropis cccc
q Hotel Orizzonte Blu ccc
w Hotel Roccette Mare ccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

str. 169
str. 170
str. 171
str. 172
str. 173

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

5
6
34

12

SIMERI

LE CASTELLA
Transfer z letiště cca 45 minut

1 Hotel Funtazie klub VOI Floriana Resort cccc
2 Hotel TH Simeri cccc

str. 156
str. 163

Transfer z letiště cca 90 minut

3 Hotel Porto Kaleo cccc
4 Hotel Marina del Marchese Beach Resort cccc
5 Hotel Baia degli Dei cccc
6 Hotel Funtazie klub

str. 158

ITÁLIE
KALÁBRIE

TH Isola Capo Rizzuto Le Castella Village cccc

str. 161
str. 162
str. 160

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Funtazie klub Falkensteiner Club Funimation
Garden Calabria cccc

TripAdvisor 876 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > PIZZO
REZERVUJTE IHNED:

DO 17 LET

proč právě sem?
• Klidná poloha
• Bohatá nabídka sportovních aktivit

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Večeře formou bufetu (19.00–21.30 hod.)

• Široká pláž dostupná přes piniový lesík

Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

• Vybrané místní alkoholické a nealkoholické

• Kvalitní program all inclusive

Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhii
Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

ITÁLIE
KALÁBRIE

Dítě: zcela zdarma

154

all inclusive

terasa, velikost pokoje 24 m2. TR: viz DR, prostornější,
velikost pokoje 26 m2. QR: viz DR, prostornější, velikost
pokoje 27 m2. DRX: viz DR, po rekonstrukci.

POLOHA Rozsáhlý areál v bohaté zeleni cca 10 km
od starobylého městečka Pizzo a cca 15 km od letiště.
Nemocnice cca 20 km.
VYBAVENÍ Rozlehlý areál s několika budovami,
580 pokojů, vstupní hala s recepcí, bankomat, hlavní
restaurace s terasou, restaurace pro dospělé, několik barů,
minimarket, konferenční sál. V zahradě 2 bazény
(jeden pro animace s oddělenou částí pro děti,
druhý pouze pro dospělé), bar u bazénu, terasa
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za
poplatek (oproti kauci), dětské hřiště, amfiteátr.
PLÁŽ Dlouhá široká pláž s hrubým pískem, při vstupu
do vody s oblázky, cca 300 m procházkou přes piniový
háj, možnost příjemných procházek v háji. Lehátka
a slunečníky zdarma, bar a restaurace/pizzerie.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
TV/sat., telefon, klimatizace, minibar za poplatek (láhev
vody při příjezdu zdarma), trezor za poplatek, balkon či
Volejte zdarma 800 12 10 10

Třílůžkový pokoj (TR) hhh

| hhi

Čtyřlůžkový pokoj (QR) hhhh

| hhhi | hhii

• Snídaně formou bufetu (08.00–10.00 hod.)
• Obědy formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

nápoje (10.00–24.00 hod.)
• Bar na pláži
(vybrané nápoje, 10.00–18.00 hod.)

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisové
kurty (vybavení a osvětlení za poplatek), stolní tenis,
minifotbal, plážový volejbal, lukostřelba, boccia, aerobik
a jogging v rámci animace. Za poplatek: horská kola
a vodní sporty na pláži, fitness.
PRO HANDICAPOVANÉ Několik
pokojů přizpůsobených pro handicapované
klienty, bezbariérový pohyb v areálu.
PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek, dětská
stolička v hlavní restauraci, dětský oddělený
sladkovodní bazén se splash parkem.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.
WEB www.falkensteiner.com/
club-funimation-gaarden-calabria

wellness & spa
Za poplatek: sauna, orientální
masáže, pára, fitness aj.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Dvoulůžkový pokoj DR

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Funtazie klub VOI Floriana Resort cccc

TripAdvisor 1 536 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > SIMERI MARE
REZERVUJTE IHNED:

DO 16 LET

proč právě sem?
• Klidná lokalita

• Krásná široká pláž
• Hotel po rekonstrukci
• Jeden z nejlepších klubů v Itálii
Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: letenka zdarma

DRP: viz DR, mohou však být situovány v méně příznivé
poloze. TR: viz DR, prostornější, velikost pokoje 17 m2.
DRX: viz DR, minibar zdarma (doplnění za poplatek), set
na přípravu kávy a čaje, WiFi zdarma, rezervace první řady
na pláži (1 slunečník a 2 lehátka/pokoj dle volné kapacity),
výměna osušek na pláži zdarma, velikost pokoje 24 m2,
v přízemí. TRX: viz DR. QR: viz DR, prostornější.

all inclusive

• Snídaně formou bufetu (07.45–10.00 hod.)
• Oběd formou bufetu (12.30–14.15 hod.)
• Večeře formou bufetu (19.30–21.15 hod.)
• Snack během dne
• Alkoholické a nealkoholické nápoje
místní výroby (10.00–24.00 hod.)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Beach bar (11.00–18.30 hod.)

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRP) hh

• All inclusive nezahrnuje zmrzlinu, nápoje

Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhh
Třílůžkový pokoj (TR) hhh

| hhi

| hhi

Třílůžkový pokoj (TRX) hhhh

| hhh | hhii

v lahvích, cappucino, espresso
• Plážový bar do 18.30 hod., poté
nápoje a snack za poplatek.

ITÁLIE
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Čtyřlůžkový pokoj (QR) hhii
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POLOHA Hotel na pobřeží Jónského moře,
obklopený udržovanou zelení, cca 10 km severně
od Catanzaro Lido (poliklinika), cca 300 m bankomat
a lékárna, 45 km od letiště Lamezia Terme.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, klimatizovaná
restaurace „La Pergola“ s terasou, snack bar, konferenční
místnost, minimarket, lékařská služba v ordinačních
hodinách. Pokoje rozdělené v několika 1–3 podlažních
budovách bez výtahu umístěných v zahradě. Venku bazén,
dětský bazén, terasa na slunění s lehátky a slunečníky
zdarma, osušky za poplatek, dětské hřiště, amfiteátr.
PLÁŽ Písečná pláž, při vstupu do moře oblázky, lehátka
a slunečníky zdarma od třetí řady na pláži, plážové osušky
oproti kauci a za poplatek (výměna za poplatek), bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC, (vysoušeč vlasů),
TV/sat., telefon, klimatizace, minibar za poplatek,
trezor zdarma, balkon, terasa nebo předzahrádka. Dětská
postýlka zdarma (na vyžádání), velikost pokoje 15 m2.
Volejte zdarma 800 12 10 10

STRAVOVÁNÍ Polopenze plus (nápoje k večeři –
stolní víno, pivo, nealko). Možnost dokoupení programu
all inclusive. Možnost bezlepkové stravy.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis
(osvětlení za poplatek), lukostřelba, stolní tenis,
bowling, plážový volejbal, fitness, multifunkční hřiště,
aquaaerobik, kánoe, windsurfing. Za poplatek: vodní
sporty na pláži, jízda na koni, pronájem kol.
PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů
přizpůsobených pro handicapované klienty.
PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek, dětská
stolička v hlavní restauraci, dětský bazén, dětské hřiště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných
prostorách a na pokojích typu DRX a TRX.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Diners Club.
WEB www.voihotels.com

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Dvoulůžkový pokoj DRX

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Funtazie klub
TH Isola Capo Rizzuto Le Castella Village cccc

4,0
TripAdvisor 906 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > LE CASTELLA
DO 15 LET

proč právě sem?
• Bohaté sportovní vyžití

zdarma (doplnění za poplatek), telefon, balkon či
terasa (může být sdílená pro 2 pokoje). Velikost pokoje
14–17 m2. TR: viz DR. Velikost pokoje 18,5–20,5 m2.
QR: viz DR, prostornější. Velikost pokoje 24–26 m2.

• Z areálu výhled na pevnost La Castella

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Klidná poloha

• Krásná dlouhá písečná pláž

REZERVUJTE IHNED:

Dvoulůžkový pokoj (DR) hh
Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

ITÁLIE
KALÁBRIE

Dítě: zcela zdarma
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POLOHA V klidné lokalitě na výběžku nad dlouhou
písečnou pláží na pobřeží Jónského moře, 10 km od městečka
Isola di Capo Rizzuto, 5 minut chůze od centra malebného
městečka Punta Le Castella s několika obchody, restauracemi,
bary a lékárnou, 90 km od letiště Lamezia Terme.
VYBAVENÍ Rozsáhlý klubový areál s několika hlavními
budovami a mnoho přízemních/patrových bloků v zahradě
s celkem 294 pokoji. Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace
s venkovní terasou, několik barů, bar u bazénu, místnost
s TV, amfiteátr, bankomat, minimarket, 2 bazény (1 se slanou
vodou a s menšími skluzavkami), dětský bazén, lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma, plážové osušky oproti kauci
a za poplatek (výměna za poplatek), lékařská služba.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž u hotelu přístupná z kopce
po schodech (cca 200) nebo po cestičce. Lehátka
a slunečníky zdarma od 2. řady. Bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., trezor (zdarma), lednička
Volejte zdarma 800 12 10 10

Třílůžkový pokoj (TR) hhh

| hhi

Čtyřlůžkový pokoj (QR) hhhh

| hhhi | hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program soft all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: Tenis
(osvětlení za poplatek), stolní tenis, fitness, kánoe,
multifunkční hřiště. Za poplatek: Motorizované
vodní sporty na pláži, potápění.
ZÁBAVA Animační program pro děti a dospělé.
PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání, za poplatek),
miniklub, dětské hřiště, dětské brouzdaliště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: WiFi na pokoji.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.lecastellavillage.it.

Soft all inclusive

• Snídaně formou bufetu (07.30–10.00 hod.)
• Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)
• Večeře formou bufetu (19.30–21.00 hod.)
• Vybrané alkoholické (pivo) a nealkoholické
nápoje místní výroby, např. voda,
cola, džus (10.00–23.00 hod.)
• Voda a stolní víno k obědu a večeři
• Plážový bar (10.00–13.00 a 15.00–19.00 hod.)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE
KALÁBRIE

Čtyřlůžkový pokoj QR

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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3,5

Hotel Baia Degli Dei cccc

TripAdvisor 126 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > LE CASTELLA
REZERVUJTE IHNED:

DO 16 LET

proč právě sem?
• U krásné písečné pláže s pozvolným

Třílůžkový pokoj (TR) hhi

| hii

Čtyřlůžkový pokoj (QR) hhii
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

vstupem do vody
• Sportovní zázemí, animační programy

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, tenis, stolní

• Wellness & spa centrum

tenis, minifotbal, kánoe. Za poplatek: vodní sporty na pláži.

• Krásná udržovaná zahrada

ZÁBAVA Denní a večerní animační programy pro děti i dospělé.

• V lokalitě La Castella, nákupní možnosti

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub.

v blízkosti hotelu

Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů přizpůsobených

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná u hotelu

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.
WEB www.baiadeglidei.com

Dítě: zcela zdarma

POLOHA Areál v klidné lokalitě uprostřed zeleně,
hlavní a vedlejší patrové budovy v zahradě. Centrum
La Castella s obchody, bary a restauracemi cca 400 m.

wellness & spa

• Za poplatek: vnitřní bazén, vířivka,
sauna, turecké lázně, masáže a různé
druhy zkrášlujících procedur

Letiště Lamezia Terme cca 90 km.

• Vstup od 18 let

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace

all inclusive

s terasou, pizzerie à la carte, bary, butik, obchod se
suvenýry, amfiteátr. Venku zahrada, 2 bazény, vířivka
a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, 2 polohovací křesla

ITÁLIE
KALÁBRIE

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

a 1 slunečník na pokoj zdarma od 7. řady, bar u pláže.
POPIS POKOJŮ DR/TR/QR: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička,

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• K jídlu voda, vybrané nealkoholické
nápoje z postmixu a stolní víno
• Vybrané nealkoholické nápoje, káva, čaj, místní
likéry, pivo a stolní víno (09.00–24.00 hod.)
• Lehký odpolední snack v baru u bazénu

trezor, balkon nebo terasa, 4. lůžko možnost palandy.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhii

160

pro handicapované klienty, včetně přístupu na pláž.

| hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

3,5

Hotel Porto Kaleo cccc

TripAdvisor 1 181 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > MARINELLA DI CUTRO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis

• Bohaté sportovní zázemí a animační programy

(osvětlení za poplatek), 2 víceúčelová hřiště, fotbal, stolní

• Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

tenis, plážový volejbal, venkovní fitness, lukostřelba, aerobik.
Za poplatek: masáže, vodní sporty na pláži.

i pro mladé klienty

ZÁBAVA Animační a zábavné programy, diskotéka, aquapark

• Aquapark součástí resortu

(pro děti od 8 let a 120 cm, 11.00–13.00 a 16.00–18.30 hod.).
Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná cca 400 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

PRO DĚTI Brouzdaliště, dětský bazén, miniklub,
hřiště, minidisko, speciální dětská kuchyňka,
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Dítě: zcela zdarma

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, Diners Club, VISA.
WEB www.portokaleo.com

POLOHA Na klidném místě cca 8 km od letoviska
Le Castella, obklopen bohatou zelení.
VYBAVENÍ Několik budov, vstupní hala s recepcí,

soft all inclusive
• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

lobby bar, restaurace, konferenční sál, butik, obchod se

• ½ l vody a ¼ l vína k jídlu zdarma

suvenýry. V zahradě relaxační bazén, za sportovišti velký hlavní

• Vybrané místní nealkoholické nápoje a točené

bazén, aquapark s tobogany, terasy s lehátky a slunečníky

pivo v baru na pláži (10.00–19.00 hod.)

zdarma, osušky za poplatek, pizzerie, snack bar u bazénu.

a v baru u hlavního bazénu (10.00–13.00

PLÁŽ Krásná písečná pláž cca 400 m po rovině (vláček

a 15.30–20.00 hod.)

zdarma), polohovací křesla a slunečníky od 3. řady
zdarma, lehátka a osušky za poplatek. Bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, balkon

ITÁLIE
KALÁBRIE

nebo terasa. FR: viz DR, oddělená ložnice, v patře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhi
Rodinný pokoj (FR) hhhh

| hhii | hii

| hhhi | hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program soft all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Hotel Marina del Marchese Beach Resort cccc

4,0
TripAdvisor 669 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > MARINELLA DI CUTRO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub,

• U krásné písečné pláže

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Stravování soft all inclusive

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

• Doporučujeme pro rodiny s dětmi

dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
Transfer z letiště: cca 90 minut

WEB www.marinadelmarchese.com

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

soft all inclusive

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• K jídlu voda, stolní víno a vybrané

Dítě: letenka zdarma

nealkoholické nápoje z postmixu
• Vybrané místní nealkoholické

POLOHA V klidné lokalitě přímo u pláže, centrum Botricello

a alkoholické nápoje v centrálním baru

s bary, restauracemi a nákupními možnostmi cca 3 km.

a baru na pláži (10.00–19.00 hod.)

VYBAVENÍ Hlavní budova a vedlejší budovy
v zahradě. Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace,
restaurace à la carte, bar, venku zahrada, 2 bazény
a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u resortu (vzdálenost
200–400 m dle umístění pokoje, hotelový shuttle
zdarma), lehátko, polohovací křeslo a slunečník
na pokoj od 3. řady zdarma, bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, trezor, balkon

ITÁLIE
KALÁBRIE

nebo terasa, 4. lůžko palanda.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhh

| hhhi | hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Viz program soft all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, tenis, malý
fotbal, plážový volejbal. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,5

Hotel TH Simeri cccc

TripAdvisor 298 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > SIMERI MARE
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• V klidném prostředí uprostřed zeleně

Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

• Krásná dlouhá písečná pláž

Třílůžkový pokoj (TR) hhh

| hi

| hhi | hii

• Sportovní zázemí a nabídka vodních sportů

Čtyřlůžkový pokoj (QR) hhii

• Vhodné pro rodiny s dětmi

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový

Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

volejbal, fotbal, tenis (7 kurtů), basketbal, stolní tenis, boccia,
multifunkční hřiště. Za poplatek: vodní sporty, kánoe.
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy,
živá hudba, tanec, discotéka.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub, dětská
postýlka za poplatek (na vyžádání), speciální menu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

POLOHA V klidném prostředí uprostřed zeleně

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, v baru a u bazénu.

na pobřeží Jónského moře, cca 15 km od vesničky Simeri,

PLATEBNÍ KARTY VISA.

50 km od letiště Lamezia Terme, lékárna cca 300 m.

WEB www.thsimeri.it

VYBAVENÍ Rozlehlý komplex bungalovů a jednopodlažních

wellness & spa

hlavní restaurace s terasou, konferenční místnost, butik, diskotéka,
amfiteátr. V zahradě bazén, bar u bazénu, terasa s lehátky
a slunečníky zdarma (1 slunečník a 2 lehátka/pokoj dle volných
kapacit), osušky oproti kauci (povinná výměna za poplatek).
PLÁŽ Krásná dlouhá písečná pláž cca 300 m od resortu,

• Za poplatek: masáže, různé druhy
zkrášlujících procedur

all inclusive
• Snídaně formou bufetu

při vstupu do moře oblázky. Lehátka a slunečníky zdarma

• Oběd formou bufetu

(1 slunečník + 2 lehátka/pokoj dle volných kapacit) od 3. řady,

• Večeře formou bufetu

osušky oproti kauci (povinná výměna za poplatek). Bar na pláži.

• K jídlu voda a stolní víno

POPIS POKOJŮ DR/TR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

• Voda, čaj, káva, vybrané nealkoholické

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar za poplatek,
terasa nebo patio. Velikost pokoje 24 m2. QR: viz DR,
prostornější, velikost pokoje 28 m2, 4 lůžko palanda.

ITÁLIE
KALÁBRIE

budov v zahradě s 265 pokoji. Vstupní hala s recepcí, lobby bar,

nápoje, pivo a místní likéry v baru
u bazénu (10.00–23.00 hod.)
• Bar na pláži (09.00–13.00 a 15.00–19.00 hod.)

V bungalovech v zahradě nejvzdálenější k pláži.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Hotel Futura Style Dolomiti sul Mare cccc

4,0
TripAdvisor 452 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > PIZZO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis,

• Vhodné pro rodiny s dětmi

lukostřelba, vodní sporty na pláži.

• U krásné pláže s možností vodních sportů

ZÁBAVA Denní a večerní animační programy

• Stravování soft all inclusive

pro děti i dospělé.

• Oblíbený hotel se stálou klientelou

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub,
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečnooblázková cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
Za poplatek: internetový koutek.
WEB www.dolomitisulmare.com

soft all inclusive

Dítě: zcela zdarma

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
POLOHA Areál v klidné lokalitě, hlavní budova

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

a bungalovy ve svahu uprostřed zeleně cca 3,5 km
od městečka Briatico a 14 km od Pizza. Tropea 20 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace,
bar, minimarket, suvenýry, amfiteátr. Venku zahrada,

• Voda, vybrané nealkoholické nápoje
v centrálním baru (10.00–22.00 hod.)
• Voda a vybrané nealkoholické nápoje
v baru na pláži (10.00–18.00 hod.)

bazén a terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž cca 300–500 m po svažité
cestě v závislosti na umístění pokoje, lehátko, polohovací
křeslo a slunečník na pokoj zdarma, bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DRF: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
kuchyňský kout (použití za poplatek), klimatizace, TV/sat.,

ITÁLIE
KALÁBRIE

telefon, minilednička, trezor, balkon nebo terasa, cca 300 m
od pláže. DRSS: viz DRF, strana k moři. FR: viz DRF,
2 opticky oddělené místnosti, cca 500 m od pláže.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRF, DRSS) hhh
Rodinný pokoj (FR) hhhh

| hhi | hii

| hhhi | hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program soft all inclusive.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,5

Hotel BV Borgo del Principe cccc

TripAdvisor 734 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > MARINA DI ZAMBRONE
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

u bazénu (10.00–19.00 hod.). Možnost dokoupení

• Krásná hotelová zahrada

programu all inclusive. Možnost bezlepkové stravy.

• Přímo u písečné pláže

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fotbal,

• Klidná, odpočinková dovolená

aquaaerobik. Za poplatek: půjčovna kol.

• Oblíbený hotel se stálou klientelou,

ZÁBAVA Animační programy, večerní show.

doporučujeme včasnou rezervaci

PRO DĚTI Bazén, miniklub, hřiště, dětská
postýlka za poplatek (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečnooblázková u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi
v prostorách recepce a u bazénu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.bvborgodelprincipe.com

Dítě: zcela zdarma

POLOHA V letovisku Zambrone, obklopený krásnou
přírodou, 9 km od historického města Tropea.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace s terasou,
bar, amfiteátr. V zahradě bazén, bar u bazénu, jacuzzi,

all inclusive

• Plná penze plus viz stravování
• Vybrané místní nealkoholické
nápoje, místní likér typu Amari, káva
a cappuccino (19.00–24.00 hod.)

terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek

• Lehký snack během dne v baru u bazénu

a oproti kauci.

• Vyhrazený stůl na verandě s výhledem na moře

PLÁŽ Písečnooblázková pláž u hotelu, lehátko, slunečník
a polohovací křeslo / pokoj zdarma (od 2. řady).
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., trezor, minibar, balkon
nebo terasa. FR: viz DR, prostornější, palanda.
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
Rodinný pokoj (FR) hhhi

ITÁLIE
KALÁBRIE

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hhi | hii

| hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu.
K hlavním jídlům voda, nealkoholické nápoje, pivo
a stolní víno. Voda a nealkoholické nápoje v baru

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Hotel BV Kalafiorita Resort cccc

4,0
TripAdvisor 188 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > ZAMBRONE
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis,

• Přímo u krásné písečnooblázkové pláže

multifunkční hřiště, kánoe.

• Klidná, odpočinková dovolená

ZÁBAVA Denní i večerní animace pro děti

• Hotel uprostřed zeleně

i dospělé, živá hudba, tematické večery.
PRO DĚTI Hřiště, miniklub, dětská postýlka
za poplatek (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 60 minut

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Pláž: písečnooblázková u hotelu

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.
WEB www.bvkalafioritaresort.com

Dítě: zcela zdarma

POLOHA Na klidném místě v letovisku Zambrone.
Komplex bungalovů situovaných v zahradě. Tropea cca 9 km.
VYBAVENÍ Recepce, lobby, restaurace, bar, amfiteátr.
Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky
zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž u hotelu, 2 lehátka
a 1 slunečník na pokoj zdarma (od 2. řady).
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, terasa.
DRS: viz DR, privátní vířivka na terase. DRX: viz DR,
v horní části areálu s klidovou zónou a bazénem.
TR: viz DR, prostornější, 4 lůžka s palandou.

ITÁLIE
KALÁBRIE

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
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Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS, DRX) hh
Třílůžkový pokoj (TR) hhhi

| hi

| Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
včetně nápojů (voda, nealkoholické nápoje, stolní víno, pivo).
Příležitostně tematické večeře. Možnost bezlepkové stravy.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,5

Hotel Scoglio del Leone cccc

TripAdvisor 529 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > ZAMBRONE
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Blízko pěkné písečné pláže

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSS) hhh

• Hotel s vysokou kvalitou služeb

Rodinný pokoj (FRSS) hhhh

• Bohatá zahrada s palmami

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd

• Krásné výhledy na Liparské ostrovy

a večeře salátový bufet, hlavní jídlo formou výběru

| hhi | hii

| hhhi | hhii

z menu. K jídlu ½ l vody a ¼ l vína na osobu v ceně.
Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečnooblázková cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, kánoe,
stolní tenis, plážový volejbal. Za poplatek: vodní sporty
na pláži, půjčovna kol.
ZÁBAVA Animační programy v hlavní sezoně.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub (3–8 let),
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

POLOHA Terasovitý areál ve svahu v bohaté zeleni cca

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

8 km od historického a nákupního centra Tropea (hotelový

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

minibus za poplatek). Restaurace, bar a minimarket

WEB www.scogliodelleone.it

cca 500 m, železniční stanice jen cca 150 m.
VYBAVENÍ Hlavní budova a několik vedlejších budov.
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, konferenční místnost,
amfiteátr. V zahradě bazén, bar u bazénu, vířivka a terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ Písečná pláž s oblázky cca 500 m (privátní hotelový
přístup, transfer golfovými vozíky zdarma), lehátko,
slunečník a polohovací křeslo / pokoj zdarma.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ITÁLIE
KALÁBRIE

klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, trezor,
balkon nebo terasa, v hlavní budově. DRSS: viz DR,
strana k moři, ve vedlejších budovách. FRSS: viz DRSS,
oddělená ložnice.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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3,5

Hotel Residence Sciabache cccd

TripAdvisor 315 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > MARINA DI ZAMBRONE
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu.

• Prostorné pokoje až pro 6 osob

Při nižší obsazenosti hotelu možnost stravování výběrem z menu,

• Přímo u krásné písečné pláže

salátový bufet.

• Areál obklopený krásným parkem

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis,

vhodný zejména pro rodiny s dětmi

aerobik, stolní tenis, plážový volejbal, lukostřelba.
Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži, půjčovna kol.

• Bohaté sportovní zázemí

ZÁBAVA Animační programy pro děti i dospělé.
Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

PRO DĚTI Bazén, miniklub, hřiště, dětská
postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

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

Dítě: zcela zdarma

WEB www.sciabache.it

POLOHA V letovisku Zambrone, obklopený krásným
4ha středomořským parkem. Vlaková zastávka Zambrone cca
1 km, Tropea cca 9 km (hotelový minibus za poplatek).
VYBAVENÍ Recepce, restaurace, bar, TV koutek.
V zahradě dva bazény, bar u bazénu, terasa s lehátky
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ Písečná pláž cca 100 m (dostupná procházkou
v rámci areálu), lehátko, slunečník a polohovací
křeslo / pokoj zdarma (od 3. řady).
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ITÁLIE
KALÁBRIE

oddělená ložnice a obývací část s rozkládací pohovkou,
klimatizace, TV/sat., trezor za poplatek, set na přípravu kávy
a čaje, balkon nebo terasa, v přízemí. FR: viz DR, 2 oddělené
ložnice, klimatizace pouze v obývací části, 1. patro.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhi
Rodinný pokoj (FR) hhhhii
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| hhii | hii

| hhhiii | hhiiii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Aparthotel Poggio di Tropea ccc

TripAdvisor 399 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > PARGHELIA
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Hotel vhodný pro rodinnou dovolenou

Apartmá (AP, APSV) hhhi

• Soft all inclusive v ceně

STRAVOVÁNÍ Viz program soft all inclusive.

• Nádherný výhled na historické centrum Tropei

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aquaaerobik,

| hhii | hii

multifunkční hřiště na basketbal a fotbal.
Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečnooblázková cca 1,5 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

POLOHA Areál situovaný na útesu La Pizzuta
s krásným výhledem na moře a historické centrum

ZÁBAVA Animační programy v hlavní sezoně.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub,
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a u bazénu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

soft all inclusive
• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

městečka Tropea. Vesnička Parghelia v pěší vzdálenosti,

• K jídlu zdarma ½ l vody a ¼ l vína na osobu

centrum Tropey s mnoha restauracemi, bary a obchody

• Vybrané místní točené nealkoholické nápoje

cca 5 km (hotelový minibus za poplatek).
VYBAVENÍ 116 apartmá v několika max. 3patrových

v baru u bazénu (10.00–22.00 hod.)
• 1× týdně tematická večeře

budovách, v hlavní budově recepce a restaurace. V zahradě
bazén, bar u bazénu a terasa s lehátky a slunečníky
zdarma, osušky za poplatek a oproti kauci.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž cca 1 500 m (hotelový
minibus zdarma), lehátka a slunečníky na hotelovém
úseku zdarma (1 slunečník, 1 lehátko a 1 polohovací
křeslo na apartmá). Kamenité pobřeží s malou

ITÁLIE
KALÁBRIE

písečnou pláží pod útesem, přístup po schodech.
POPIS POKOJŮ AP: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), obývací část s kuchyňským koutem (použití
za poplatek), oddělená ložnice, klimatizace, TV/sat.,
telefon, trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
APSV: viz AP, výhled na moře.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Hotel LABRANDA Rocca Nettuno Tropea cccc

4,5
TripAdvisor 522 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > TROPEA
REZERVUJTE IHNED:

DO 18 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Bohatý program all inclusive

Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

• Krásná vzrostlá zahrada

Dvoulůžkový pokoj (DRGV, DRX) hhi

• Hotel s vysokým standardem služeb

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hHh

• Písečná pláž pod areálem

Jednolůžkový pokoj (SR) h

• Diskotéka (23.00–02.00 hod.)

Rodinný pokoj (FR) Hhiii

• V minibaru láhev vody

• Historické městečko Tropea v pěší vzdálenosti

• Restaurace/Pizzerie na pláži (12.30–15.00 hod.)
• Bar na pláži (10.00–18.00 hod.)

| hi
| hii

| hHi | hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečnooblázková u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

• Lehký snack pro děti do 12 let
v miniklubu (16.00–18.00 hod.)

na osobu denně zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, tenisový

• Možnost večeře v restauraci à la carte,

kurt a multifunkční hřiště (cca 100 m, vybavení za poplatek),

sudové víno v ceně (nutná rezervace)

stolní tenis, plážový volejbal, aerobik a aquaaerobik v rámci
animace. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Animační programy, příležitostně
zábavný večer, noční klub / diskotéka.
PRO DĚTI Brouzdaliště, miniklub (4–12 let),

POLOHA Rozsáhlý areál v bohaté zahradě na útesu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

střediska Tropea, nejbližší nákupní možnosti cca 100 m.

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bankomat,

Za poplatek: internetový koutek v lobby.

restaurace s terasou, restaurace à la carte, snack bar,

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Maestro, Diners Club.

vinotéka, salon krásy. V zahradě bazén, terasa s lehátky,

WEB www.roccanettuno.com

slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu.

wellness & spa

PLÁŽ Písečná pláž (při vstupu do vody oblázky,
doporučujeme obuv do vody) přímo pod areálem, přístup
po schodech nebo dvěma výtahy, lehátka a slunečníky

ITÁLIE
KALÁBRIE

zdarma, bar a restaurace/pizzerie na pláži.
POPIS POKOJŮ DR/DRGV: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, set
na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa, v hlavní budově.

• Zdarma: sauna a turecká lázeň
• Za poplatek: masáže a různé
druhy zkrášlujících procedur

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

DRS: viz DR, ve vedlejších budovách v zahradě, prostornější.

• Pozdní snídaně (10.00–12.00 hod.)

DRX: viz DRS, vířivka a velká terasa s lehátky. FR: viz DRS,

• Vybrané místní alkoholické a nealkoholické

oddělená ložnice. Na vyžádání jednolůžkový pokoj bez balkonu.
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minidisko, dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

nad mořem cca 1 km od historického a nákupního centra

Volejte zdarma 800 12 10 10

nápoje (10.00–24.00 hod.)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel Tropis cccc

TripAdvisor 453 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > TROPEA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fitness.

• Výborná dostupnost historického centra Tropei

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Moderní a elegantní hotel vhodný

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

• Z hotelu nádherný výhled na moře

PRO DĚTI Brouzdaliště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

pro klidnou dovolenou

WEB www.tropis.it

• Wellness & spa centrum
Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná cca 1 km od hotelu

wellness & spa

• Za poplatek: masáže, sauna, různé druhy
relaxačních a zkrášlovacích procedur

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

POLOHA Na klidném místě ve svahu, jen
cca 350 m od historického centra města Tropea,
v blízkosti obchody, restaurace a zastávka vlaku.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace,
bar. Venku bazén, vířivka, snack bar u bazénu, terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ Písečná pláž cca 1 km, slunečník, lehátko
a polohovací křeslo / pokoj zdarma, bar a restaurace
na pláži. Hotelový minibus na pláž zdarma.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar za poplatek (na vyžádání),

ITÁLIE
KALÁBRIE

trezor, balkon nebo terasa. DRF: viz DR, prostornější.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhi

| hii

Dvoulůžkový pokoj (DRF) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, u oběda a večeře
salátový bufet, hlavní jídlo formou výběru z menu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel Orizzonte Blu ccc

TripAdvisor 399 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > TROPEA
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?
• Výhodná poloha nedaleko

Dvoulůžkový pokoj (DRPSV) hhh
Čtyřlůžkový pokoj (QRSV) hhhi

| hhi | hii

| hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu,

centra městečka Tropea
• Možnost stravování soft all inclusive

voda k jídlu zdarma. Mimo hlavní sezónu možnost výběru

• WiFi zdarma v celém hotelu i na pokojích

z menu. Možnost dokoupení programu soft all inclusive.

• Doprava na pláž a do centra

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.
Za poplatek: půjčovna kol, tenis.

Tropei přes den zdarma

PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečnooblázková cca 1,5 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.orizzonteblu.it

soft all inclusive

Dítě: zcela zdarma

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
POLOHA Na vyvýšenině nad městečkem Tropea s krásnými

• K jídlu voda zdarma

výhledy. Centrum s obchody, bary a restauracemi cca 1,5 km

• Voda, místní nealkoholické nápoje a džusy,

(hotelový minibus přes den zdarma, od 19 hod. za poplatek).

stolní víno, káva, čaj a cappuccino

VYBAVENÍ Hlavní a vedlejší budova, vstupní hala s recepcí,

v baru u bazénu (10.00–22.00 hod.)

lobby, výtah, restaurace, bar, TV místnost. Venku zahrada, bazén
s vířivkou a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž Tropea cca 1,5 km, hotelový
minibus zdarma. Slunečník a 2 polohovací křesla na pokoj zdarma.
POPIS POKOJŮ DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ITÁLIE
KALÁBRIE

klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, trezor za poplatek,

172

některé s balkonem, menší rozměry. DRPSV: viz DRP,
prostornější, balkon nebo terasa s výhledem na moře, ve vedlejší
budově. QRSV: viz DRPSV, 4. lůžko možnost palandy.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRP) hhi

| hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Hotel Roccette Mare ccc

4,0
TripAdvisor 115 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > TROPEA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

ZVLÁŠTNOSTI V apartmánech vybírán povinný

• Výhodná poloha přímo u pláže

poplatek za úklid, k úhradě na místě, 18 €/pobyt.

• V blízkosti centra městečka Tropea

ZÁBAVA Možnosti zábavy v blízké Tropeji.

• Cenově výhodná nabídka

PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

• Menší rodinný hotel s příjemnou atmosférou

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

• Doporučujeme včasnou rezervaci

INTERNET Zdarma: WiFi na recepci.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Transfer z letiště: cca 60 minut

WEB www.roccettemare.it

Pláž: písečnooblázková u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

POLOHA Patrové budovy v zahradě v městečku Tropea
přímo u krásné písečnooblázkové pláže. Centrum s bary,
restauracemi a nákupními možnostmi cca 500 m.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, zahrada.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž Tropea přímo u hotelu,
2 polohovací křesla a slunečník na pokoj zdarma,
osušky za poplatek. Bar a restaurace na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
ventilátor, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, minibar,
balkon nebo terasa (může být sdílená). AP2: viz DR,
obývací část s kuchyňkou a ledničkou, 2 oddělené ložnice,

ITÁLIE
KALÁBRIE

klimatizace za poplatek (na vyžádání).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh
Apartmán (AP2) hhhh

| hi

| hhhi | hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Kontinentální snídaně formou bufetu,
večeře formou výběru z menu, salátový bufet.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Hotel Capovaticano Resort Thalasso & Spa cccc

4,0
TripAdvisor 1 051 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > RICADI / CAPO VATICANO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

• Luxusní hotel s moderní architekturou

tenis, aquaaerobik, mini fotbal. Za poplatek: vodní

• Široká nabídka léčebných

sporty na pláži, půjčovna kol.
ZÁBAVA Živá hudba v piano baru.

procedur a thalassoterapie

PRO DĚTI Hřiště, miniklub. Děti do 3 let za poplatek

• U krásné písečné pláže

(zahrnuje dětskou postýlku a dětské menu).
Transfer z letiště: cca 80 minut

PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů přizpůsobených
pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb v areálu.

Pláž: písečná u hotelu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
Za poplatek: internetový koutek.

Dítě: letenka zdarma

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX, Diners Club.
WEB www.capovaticanoresort.it

POLOHA V zálivu Capo Vaticano, 2 budovy obklopené
rozsáhlým parkem s bujnou vegetací, s úchvatným výhledem
na sopku Stromboli a Liparské ostrovy. Letovisko Tropea cca 10 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah v hlavní budově,

wellness & spa
• Vstup od 18 let

• Za poplatek: vnitřní bazén,

směnárna, lobby bar, restaurace, restaurace à la carte, konferenční

thalassoterapie, sauna, pára, masáže

sály, butik, obchod se suvenýry. V zahradě bazén s mořskou vodou,

a různé druhy zkrášlujících procedur

bar u bazénu a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, minibar, telefon, TV/sat., trezor, balkon nebo terasa.
DRSS: viz DR, strana k moři. DRSVS: viz DR, prostornější,

ITÁLIE
KALÁBRIE

výhled na moře.
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MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSS) hh
Dvoulůžkový pokoj (DRSVS) hhh

| hi

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,5

Hotel Il Gabbiano cccc

TripAdvisor 392 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > RICADI / CAPO VATICANO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Malý hotel s příjemnou atmosférou

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd a večeře
salátový bufet a hlavní jídlo formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

a kvalitním servisem
• Krásná tropická zahrada

stolní tenis. Za poplatek: tenis, multifunkční hřiště,

• Přímo u krásné písečné pláže

půjčovna kol, potápění a vodní sporty na pláži.

• Doporučujeme i pro náročnější klienty

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.
PRO DĚTI Bazén s mořskou vodou, hřiště,

Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečná u hotelu

miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA,EC/MC, AMEX, Diners Club.
WEB www.villaggioilgabbiano.com

Dítě: letenka zdarma

POLOHA Středisko S. Nicolo di Ricadi cca 5 km,
Tropea cca 9 km (hotelový minibus za poplatek).

wellness & spa
• Za poplatek: masáže, různé druhy
zkrášlujících procedur

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace
s terasou, bar, pizzerie, minimarket, amfiteátr. V zahradě
bazén s mořskou vodou, vířivka, bar u bazénu a terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ Písečná pláž u hotelu, u vstupu do vody oblázky, bar
na pláži. Lehátko, polohovací křeslo a slunečník na pokoj zdarma.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), klimatizace, minilednička, TV/sat.,
telefon, trezor, balkon nebo terasa. DRF: viz DR,

ITÁLIE
KALÁBRIE

zrenovované. FR: viz DR, prostornější, 2 ložnice.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhh

| hhhi | hhii | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRF) hhh

| hhi | hii

Rodinný pokoj (FR) hhhhhh

| Hhhhhi | hhhhii |

hhhiii | hhiiii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,5

Hotel Baia del Sole Resort cccc

TripAdvisor 637 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > RICADI / CAPO VATICANO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Bohatý animační program

a relaxačně-sportovní aktivity

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře
formou výběru z menu (3× týdně tematický bufet).
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, stolní tenis,

• Krásná tropická zahrada

multifunkční hřiště, fitness, aerobik. Za poplatek: jacuzzi,

• Hotel vhodný i pro náročnější klienty

půjčovna trekových kol, škola potápění, vodní sporty.
ZÁBAVA Animační programy pro děti

Transfer z letiště: cca 80 minut

a dospělé, večerní show v amfiteátru.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub. Děti

Pláž: písečná u hotelu

do 3 let za poplatek na místě 20 €/den (zahrnuje

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

dětskou postýlku, dětské menu a židličku).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Dítě: letenka zdarma

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu.
Za poplatek: internetový koutek.

POLOHA Komplex budov a bungalovů v krásné udržované

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

zahradě. Nákupní možnosti cca 150 m, městečko Tropea cca 10 km

WEB www.baiadelsole.com

(hotelový minibus za poplatek), železniční stanice cca 1 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, restaurace à la
carte, piano bar, TV koutek, butik, amfiteátr. V tropické zahradě
bazén, bar u bazénu a terasa s lehátky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž u hotelu, při vstupu do vody
oblázky (doporučujeme obuv do vody). Lehátka
a slunečníky zdarma (od 3. řady).
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar a balkon

ITÁLIE
KALÁBRIE

nebo terasa. DRS: viz DR, prostornější. BG: viz DR,
nejblíže k pláži. FR: viz DR, oddělená ložnice.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh
Bungalov (BG) hh

| hhi | hii

| hi

Rodinný pokoj (FR) hhhh

176

| hi

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh

| hhhi | hhii | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel Ipomea Club cccc

TripAdvisor 334 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > RICADI / CAPO VATICANO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Vhodné i pro náročnější klienty

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

• Přímo u krásné pláže

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

• Restaurace à la carte na pláži

WEB www.hotelipomeaclub.com

Transfer z letiště: cca 130 minut
Pláž: písečnooblázková cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: letenka zdarma

POLOHA V zátoce Santa Maria, cca 3 km od vyhlášené
pláže Grotticelle a 12 km od městečka Tropea.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace,
restaurace à la carte, bar. Venku zahrada, bazén s vířivkou
a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž přímo u hotelu, lehátko, polohovací
křeslo a slunečník na pokoj zdarma, restaurace na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar za poplatek (na vyžádání),
v přízemí, některé s balkonem. DRS: viz DR, balkon
nebo terasa s bočním výhledem na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hhi | hii
| hi

ITÁLIE
KALÁBRIE

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hh

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA
Za poplatek: masáže, vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětská postýlka
za poplatek (na vyžádání).

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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3,0

Hotel Marco Polo ccc

TripAdvisor 424 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > RICADI / CAPO VATICANO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA

• Klidná dovolená v bohaté zeleni

Za poplatek: tenis, minifotbal.

• V okolí nádherné pláže

ZÁBAVA Animační programy pro děti i dospělé, amfiteátr.

• Oblíbený hotel vhodný pro rodiny s dětmi

PRO DĚTI Brouzdaliště, dětská postýlka

• Výhodný poměr ceny a kvality

za poplatek (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY VISA.
WEB www.villaggiomarcopolo.net

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

POLOHA Ve svahu v malebné vesničce Santa Domenica,
nejbližší nákupní a zabavní možnosti cca 1 km, historické
městečko Tropea 2 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bar, restaurace
u pláže, minimarket. V zahradě bazén, bar u bazénu, terasa
s polohovacími křesly a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž cca 300 m pod hotelem svažitou
cestou (při vstupu do vody kamenité podloží), polohovací
křesla a slunečníky zdarma, bar na pláži. Přístup
na pláž možný také výtahem za malý poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ITÁLIE
KALÁBRIE

klimatizace, TV, telefon, minilednička, trezor, u většiny balkon
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nebo terasa, 3. + 4. lůžko palanda.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhh

| hhhi | hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd
a večeře formou výběru z menu, salátový bufet.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel Il Gattopardo ccc

TripAdvisor 109 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > RICADI / CAPO VATICANO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

• Rodinný hotel s příjemnou atmosférou

multifunkční hřiště. Za poplatek: půjčovna kol,

• V blízkosti známé pláže Grotticelle,

vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI Brouzdaliště, dětský koutek, dětská

minibus na pláž zdarma
• Výhodný poměr kvality a ceny
• Vhodné pro rodiny s dětmi

postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Za poplatek: WiFi v hotelu.
Transfer z letiště: cca 120 minut
Pláž: písečnooblázková cca 1 km od hotelu

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.hotel-ilgattopardo.it/

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: letenka zdarma

POLOHA V kopci nad známou pláží Grotticelle, cca 2 km
od vesničky San Nicolo a 10 km od městečka Tropea. Nejbližší
nákupní možnosti cca 100 m, vlaková zastávka cca 500 m.
VYBAVENÍ Hlavní nudova a několik vedlejších budov,
recepce, restaurace s terasou, bar, TV koutek. Venku zahrada,
bazén, vířivka, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž Grotticelle cca 1 000 m
(hotelový minibus zdarma), polohovací křesla a slunečníky
na hotelovém úseku zdarma, bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, trezor,

ITÁLIE
KALÁBRIE

sdílený balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou výběru z menu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel La Taverna ccc

TripAdvisor 331 hodnotících

ITÁLIE > KALÁBRIE > RICADI / CAPO VATICANO
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?

Apartmán (AP2, AP2S) hhhhh

|

• Prostorné apartmány

hhhhi | hhhii | hhiii | hii

• V blízkosti vyhlášené pláže Grotticelle

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,

• Vodní sporty na pláži

večeře formou výběru z menu.

• Nově zrekonstruované apartmány superior

SPORTOVNÍ NABÍDKA
Za poplatek: vodní sporty na pláži.

Transfer z letiště: cca 120 minut
Pláž: písečnooblázková cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

ZÁBAVA Večerní animační programy v hlavní sezoně.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, dětská postýlka
za poplatek (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby a u bazénu.

Dítě: zcela zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.residencelataverna.com/en/

POLOHA Hlavní budova a menší budovy s apartmány
v zahradě v klidné lokalitě nad známou pláží Grotticelle,
vlaková stanice Ricadi cca 1,5 km, Tropea 11 km.
VYBAVENÍ Hlavní budova s recepcí, restaurace/
pizzerie, bar. Venku zahrada, bazén s vířivkou a terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž Grotticelle 500 m (u vstupu
do vody kameny, doporučujeme obuv do vody), hotelový
minibus zdarma, lehátka a slunečníky za poplatek, bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, balkon nebo

ITÁLIE
KALÁBRIE

terasa. AP1: viz DR, obývací část s kuchyňkou a lednicí,
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oddělená ložnice. AP1S: viz AP1, zrenovované a prostornější,
v klidnější části, dále od hlavního areálu. AP2: viz AP1,
2 oddělené ložnice. AP2S: viz AP1S, 2 oddělené ložnice.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

| hi

Apartmán (AP1, AP1S) hhhh

| hhhi | hhii | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE > KALÁBRIE > RICADI / CAPO VATICANO

ITÁLIE > KALÁBRIE > RICADI / CAPO VATICANO

Hotel Old River ccc

DO 13 LET

ITÁLIE > KALÁBRIE > RICADI / CAPO VATICANO

Hotel Sciaron ccc

DO 12 LET

ITÁLIE > KALÁBRIE > RICADI / CAPO VATICANO

Hotel Park ccc

DO 12 LET

ITÁLIE
KALÁBRIE

Hotel Torre Marino ccc

DO 12 LET

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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OSTROV ANTIKY
A ROMANTICKÝCH PLÁŽÍ

ITÁLIE
SICÍLIE

SICÍLIE

182

Když se řekne Sicílie, často se nám
vybaví ostrov „okopávaný“ špičkou
italské kozačky. Sicílie ale rozhodně není
žádný italský otloukánek, obzvlášť co
se týče turistického ruchu. Dovolená
u moře je v první řadě o koupání
a slunění na pláži. Toto kritérium Sicílie
splňuje na jedničku. Nechybí ale ani celá
řada možností k poznávání antických
památek, k výletům nebo k výpravám
po stopách legendárního „Kmotra“.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Měsíc v roce

V

VI

VII

VIII

IX

X

denní teplota vzduchu (°C)

24

29

32

32

29

24

teplota vody (°C)

18

21

24

25

24

22

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

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE
SICÍLIE

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku

183

VE STÍNU ETNY
SICÍLIE

ITÁLIE
SICÍLIE

A

184

KATÁNIE

Druhé největší sicilské město ležící
na úpatí sopky Etna. Původní
přístav osídlený již v 8. století před naším letopočtem se
pyšní řadou antických památek
a krásným historickým centrem
převážně z barokního období
s katedrálou svaté Agáty na hlavním námětí Piazza Duomo. Jako
univerzitní město je také známá
svým bohatým nočním životem.
Všudypřítomnou sopku připomíná dláždění historického centra
z černého lávového kamene.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

TAORMINA

Údajně nejmalebnější město celého ostrova se tyčí
na skále nad mořem. Centrum je dostupné také lanovkou
a nabízí nezapomenutelné výhledy na pobřeží. Turisty
láká hlavní nákupní třída Corso Umberto s mnoha
paláci, obchody a restauracemi. A také slavné řecké divadlo, které kdysi hostilo římské gladiátory. Dodnes je využíváno pro divadelní představení či hudební produkce při
západu slunce s výhledem na majestátní Etnu v pozadí.

D

ČLENITÉ POBŘEŽÍ

Etna díky své aktivitě významně ovlivňuje ráz krajiny
na celém severovýchodním pobřeží Sicílie. V jejím bezprostředním okolí najdeme převážně skalnaté pobřeží, dále
pak oblázkové pláže s romantickými zátokami a dramatickými výhledy. Typické jsou skalní útvary Faraglioni
tyčící se v moři nedaleko Katánie či přírodní rezervace
Isola Bella přímo pod historickou Taorminou. Dále na jih
se pak krajina zklidní a otevírá a začínají převažovat
pláže s jemným pískem a pozvolným vstupem do vody.
Volejte zdarma 800 12 10 10

C

STÁLE AKTIVNÍ ETNA

Etna je se svými 3 329 m n. m. druhou nejmohutnější
sopkou v Evropě a jednou z nejaktivnějších sopek na světě.
Vrchol Etny je v tuto chvíli tvořen čtyřmi hlavními krátery
a stal se také oblíbeným turistickým cílem. Během výletu
na Etnu můžete navštívit dnes již neaktivní krátery Silvestri,
případně lávové pole Valle del Bove, nebo se nechat vyvézt
lanovkou do cca 2 500 m a při dobrém počasí a podmínkách vystoupat až do výšky 2 900 m.

E

MÍSTNÍ SPECIALITY

Úrodná sopečná půda na úpatí Etny či v jejím okolí
významně pomáhá rozvoji lokálního zemědělství. Přímo
ze svahů Etny pochází některé typické odrůdy vinné révy,
výborně se zde daří ovocným stromům a unikátním
vývozním artiklem a oblíbeným suvenýrem jsou svou
jedinečnou chutí vyhlášené pistácie z Bronte označované za „zelené sicilské zlato“.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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185

PAMÁTKY UNESCO
SICÍLIE

ITÁLIE
SICÍLIE

F
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ÚDOLÍ CHRÁMŮ

Údolí chrámů v Agrigentu je
velkolepým muzeem pod širým
nebem. Archeologický areál,
ve kterém se nacházejí ruiny
kdysi největších řeckých chrámů
na světě, najdete na jihozápadním pobřeží Sicílie. Jako řecká
osada Akragas bylo založeno
v 6. stol. př. n. l. a od roku 1997 je
zapsáno na seznamu světového
dědictví UNESCO. Nejzachovalejší z mnoha chrámů je chrám
Svornosti, který je považován
za nejkrásnější chrám nejen
na ostrově Sicílie, ale dokonce
v celém řeckém světě.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

LIPARSKÉ OSTROVY

Liparské ostrovy leží v Tyrhénském moři severně od Sicílie. Jedná se o sedm ostrovů sopečného původu, největší
je ostrov Lipari, hojně navštěvovaný je ostrov Vulkáno,
kde najdete fumaroly s usazeninani krystalků síry či
sirné bahenní lázně, lákadlem je také černá pláž s vulkanickým pískem. Ostrov Stromboli se stejnojmennou
sopkou je stále aktivním vulkánem a pozorování sopečných erupcí se zde stalo oblíbenou turistickou atrakcí.

I

SYRAKUSY

Syrakusy, kulturní centrum východního pobřeží, byly
založeny již jako řecká kolonie, a pyšní se největší
koncentrací památek z klasické řecké doby mimo území
Řecka. Nejznámější je dodnes využívaný řecký amfiteátr
s průměrem 138 metrů a 67 řadami sedadel vytesanými
do skály, který patří k největším divadlům řeckého světa.
Barokní skvosty pak nabízí historické centrum Syrakus
vybudované na ostrově Ortigia, které je lemované krásnými uličkami se spoustou obchůdků i restaurací.
Volejte zdarma 800 12 10 10

H

NOTO

Původní antické město na jihovýchodním pobřeží
Sicílie se do historie zapsalo v 17. století, kdy bylo
zničeno katastrofálním zemětřesením. V průběhu
17. a 18. století zde vzniklo nádherné historické
centrum s unikátními barokními stavbami (15 paláců,
19 klášterů a 23 kostelů), vybudovanými z měkkého
tufového kamene, který stavbám dodává typický
medový odstín.

J

PALERMO

Hlavní město Sicílie a páté největší italské město leží
na severozápadním pobřeží a snoubí v sobě rozličné
kulturní vlivy, které Sicílii v její bohaté historii formovaly. Nabízí pozůstatky antické, normanské, orientální
i barokní architektury. Historické jádro Palerma je
zapsané od roku 2015 na seznamu UNESCO. Kosmopolitní metropole v sobě nezapře typickou italskou
atmosféru plnou ruchu a dopravního chaosu, všudypřítomných trhů i rušného nočního života.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE
SICÍLIE

G

187

JEDINEČNÉ PLÁŽE
SICÍLIE

ITÁLIE
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SCALA DEI TURCHI

„Schodiště Turků“ je unikátní
skalnatý masiv na jihozápadním
pobřeží. Neobvyklá jasná a čistě
bílá skalní stěna vznikla díky
jedinečnému nerostnému složení
a místy připomíná zasněžený
svah nebo ledovcový útes jako
z Antarktidy. Kolem útesu se navíc
nacházejí krásné pláže dostupné
po terasovitých schodech skalního útvaru, které se staly oblíbeným cílem turistů.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

SAMPIERI

Nejjižnější cíp Sicílie je vyhlášený dlouhými a širokými
písečnými plážemi s jemným zlatým pískem a pozvolným vstupem do moře, ideálním pro rodiny s dětmi.
Místní pláže v letoviscích Sampieri nebo Pozzalo jsou
pravidelně oceňovány modrou vlajkou kvality (na Sicílii
se nachází celkem 8 takto hodnocených pláží a 4 z nich
právě v této oblasti).

N

ISOLA BELLA

Pod historickou Taorminou na severovýchodním pobřeží
Sicílie se nachází tato přírodní rezervace označovaná
jako „perla Jónského moře“. Ikonická Isola Bella, v překladu Krásný ostrov, nabízí koupání v průzračné vodě,
přírodní oblázkové pláže a možnost šnorchlování nebo
je oblíbeným cílem lodních výletů.

Volejte zdarma 800 12 10 10

M

CALAMOSCHE

V údolí Val di Noto na jihovýchodním pobřeží Sicílie se
nachází přírodní rezervace Vendicari s mnoha krásnými plážemi. Členité skalnaté pobřeží, průzračné moře
a menší zátoky s plážemi s jemným pískem jsou ideální
lokalitou pro potápění a šnorchlování. Nejznámější
v této oblasti je pláž Calamosche.

O

CEFALU

Na severním pobřeží Sicílie se nachází Cefalu, druhé
nejnavštěvovanější letovisko Sicílie. Původně rybářská
vesnička s přístavem pod kamennou masou hory Rocca
si dodnes zachovala středověký ráz. Chloubou města
v přírodní zátoce je také krásná 1 km dlouhá písečná
pláž, která se táhne v těsné blízkosti starého města.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE
SICÍLIE

L

189

SICÍLIE

STŘED

VE STÍNU ETNY
A
B
C
D
E

Katánie
Taormina
Stále aktivní Etna
Členité pobřeží
Místní speciality

J

PALERMO

PAMÁTKY UNESCO
F
G
H
I
J

Údolí chrámů
Liparské ostrovy
Noto
Syrakusy
Palermo

K

F

M

JEDINEČNÉ PLÁŽE
K
L
M
N

ITÁLIE
SICÍLIE

O

Scala dei Turchi
Sampieri
Calamosche
Isola Bella
Cefalu
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

DOZEMNÍ MOŘE

Letojanni
O

Taormina
B

Etna
+
3 329 m

N

Giardini Naxos

C

A

M

Syrakusy

I

H
M

Pozzallo

25 km

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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POBYTOVÉ OBLASTI
GIARDINI NAXOS
Doba transferu z letiště cca 50 minut

1 Hotel Caesar Palace cccc
2 Hotel Sant’Alphio Garden cccc
3 Hotel Villa Linda ccc
4 Hotel Hellenia Yachting cccc
5 Hotel RG Naxos cccc
6 Hotel Baia Degli Dei ccc
7 Hotel Unahotels Naxos Beach cccc

12 3 4
65
7

1

str. 204
str. 203
str. 211
str. 202
str. 200
str. 211
str. 201

LETOJANNI
Doba transferu z letiště cca 65 minut

3 2
4

1 Hotel Baia Taormina cccc
2 Hotel San Pietro ccc
3 Hotel Antares Olimpo / Le Terrazze cccc
4 Hotel San Vincenzo cccd

str. 207
str. 211
str. 210
str. 211

TAORMINA / MAZARO
Doba transferu z letiště cca 65 minut

5
6

str. 208
str. 209
str. 206
str. 205

7

ITÁLIE
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8

5 Hotel Villa Esperia cccc
6 Hotel Ipanema cccc
7 Hotel Unahotels Capotaormina cccc
8 Hotel Atlantis Palace cccd

192

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

SYRAKUSY / NOTO
Doba transferu z letiště cca 60–90 minut

1 Hotel VOI Arenella Resort cccc
2 Apartmány Stella del Mare ccc
3 Hotel Futura Spiagge Bianche cccc
4 Hotel Club Eloro cccc

str. 197
str. 199
str. 198
str. 196

321

POZZALLO

4
Doba transferu z letiště cca 90 minut

5 Hotel Funtazie klub Conte di Cabrera cccc

str. 194

ITÁLIE
SICÍLIE

5

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Funtazie klub Conte di Cabrera cccc

TripAdvisor 1 062 hodnotících

ITÁLIE > SICÍLIE > POZZALLO
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

• Krásná písečná pláž s jemným pískem

Třílůžkový pokoj (TRP, TRSSS) hhh
Čtyřlůžkový pokoj (QRSSS)

| hhi

hhhh | hhhi | hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

a pozvolným vstupem do vody
• Bohaté sportovní zázemí a animační programy

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aerobik,

• Výborná sicilská kuchyně

aquaaerobik, volejbal, plážový volejbal, tenis, stolní

wellness & spa
• Za poplatek: široká nabídka

masáží, vířivka, turecké lázně

tenis, venkovní fitness, boccia, minigolf, kánoe.
Transfer z letiště: cca 90 minut

Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy pro děti i dospělé.

Pláž: písečná u hotelu

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub, dětské

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

menu, dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

Dítě: zcela zdarma

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje několika
pokoji přizpůsobenými pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

POLOHA Hlavní a 2 vedlejší budovy v rozlehlé

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

zahradě v klidné lokalitě cca 2 km od historického centra

Za poplatek: WiFi na pokojích, internetový koutek.

městečka Pozzallo s obchody, restauracemi, lékárnou

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

a přístavem, odkud vyplouvají lodě na Maltu. Nemocnice

WEB www.hotelcabrera.it/en

cca 20 km Modica. Letiště Katánie cca 100 km.

all inclusive

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah ve všech
budovách, restaurace s terasou, bar, TV místnost, konferenční sál,
butik, diskotéka, amfiteátr. Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek a depozit, bar u bazénu.

(10.00–11.00 hod.)
• Lehký odpolední snack (16.30–17.30 hod.)

přes piniový háj, lehátka a slunečníky zdarma.

• Vybrané nealkoholické nápoje, čaj, americká

vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor zdarma, minibar

ITÁLIE
SICÍLIE

• Pozdní italská snídaně v baru u bazénu

PLÁŽ Písečná pláž přímo u resortu, dostupná
POPIS POKOJŮ DRSSS: koupelna/WC (vysoušeč
za poplatek, strana k moři. DRP: viz DRSSS, bez balkonu, výhled
do okolí. TRSSS: viz DRSSS, prostornější. TRP: viz TRSSS, bez

káva, cafe latte (10.00–24.00 hod.)
• Vybrané alkoholické nápoje – točené pivo,
místní likéry a koktejly (10.00–24.00 hod.)
• Cafe espresso, nápoje v lahvích

balkonu, výhled do okolí. QRSSS: viz DRSSS, prostornější.

a plechovkách včetně vody jsou

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

z programu all inclusive vyloučeny

Dvoulůžkový pokoj (DRP, DRSSS)

194

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Volejte zdarma 800 12 10 10

hh

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE
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Čtyřlůžkový pokoj superior směrem k moři QRSSS

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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3,5

Hotel Club Eloro cccc

TripAdvisor 336 hodnotících

ITÁLIE > SICÍLIE > NOTO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Přímo u krásné písečné pláže

s pozvolným vstupem do vody

nápoje z postmixu a stolní víno). Možnost dokoupení
programu all inclusive nebo all inclusive plus.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: aquaaerobik,

• Vhodné pro rodiny s dětmi

bocce, malý fotbal, tenis, stolní tenis, volejbal.

• Bohaté sportovní zázemí

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy pro děti i dospělé.

• Animační programy pro děti i dospělé

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub, dětská postýlka

• Možnost dokoupení programu all inclusive

za poplatek (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.clubeloro.it

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Vybrané místní nealkoholické nápoje

POLOHA Přímo u moře u krásné dlouhé písečné pláže
a nedaleko pobřežní promenády. Bar a restaurace cca 500 m.
Historické centrum Noto 8 km, Syrakusy 25 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah, lobby, restaurace,

v baru u bazénu (10.00–22.00 hod.)
• Vybrané alkoholické nápoje v baru
u bazénu – víno a místní likéry amaro
a limoncello (10.00–22.00 hod.)

restaurace à la carte, bar, amfiteátr. Venku zahrada, bazén

• Lehký odpolední snack v centrálním baru

a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.

all inclusive plus

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu, lehátka
a slunečníky zdarma od 3. řady, bar a restaurace na pláži.
POPIS POKOJŮ DRT: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

(služby navíc)

• Točené pivo, gin a rum (10.00–22.00 hod.)

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička za poplatek,

ITÁLIE
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menší balkon, 4. lůžko palanda. DRSS: viz DRT, strana k moři.
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MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRT, DRSS) hhhh | hhhi | Hhii | hii
STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou
bufetu včetně nápojů (k jídlu zdarma voda, nealkoholické

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel VOI Arenella Resort cccc

TripAdvisor 2 420 hodnotících

ITÁLIE > SICÍLIE > SYRAKUSY
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS) hhhh

• U krásné písečné pláže

Rodinný pokoj (FR) hhhh

• Klidná lokalita uprostřed zeleně

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu včetně

• Vhodné pro rodiny s dětmi

nápojů (voda, vybrané nealkoholické nápoje, stolní víno).

• Sportovní zázemí, animační programy

Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Možnost dokoupení programu all inclusive

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, aerobik,

| hhhi | hhii | hii

| Hhhi | hhii | hii

plážový volejbal, malý fotbal, tenis, stolní tenis, lukostřelba.
Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná cca 600 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Za poplatek: kánoe, windsurfing, vnitřní bazén, půjčovna kol.
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy
pro děti i dospělé, hudební večery.
PRO DĚTI 2 dětské bazény, hřiště, miniklub,
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Dítě: letenka zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
POLOHA Rozlehlý areál v klidné lokalitě,

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

hlavní budova a menší vilky v zahradě. Syrakusy

WEB www.voihotels.com/en/hotels-resorts/

cca 10 km (hotelový minibus za poplatek).

sicily/siracusa/arenella-resort

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace,

wellness & spa

amfiteátr. Venku zahrada, 2 bazény a terasa s lehátky
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž cca 600 m (doprava hotelovým vláčkem
zdarma) nebo menší skalnatá pláž cca 250 m (vstup do vody
z mola). Lehátka a slunečníky zdarma, bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon nebo terasa.
DRF: viz DR, v hlavní budově. DRS: viz DR, set na přípravu
kávy a čaje, plážové osušky, WiFi, 2× vstup do wellness zdarma.
FR: viz DR, 2 místnosti, v hlavní budově.

masáže, různé druhy zkrášlujících procedur

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• K jídlu voda a nealkoholické nápoje
s postmixu, stolní víno a pivo
• Vybrané místní alkoholické a nealkoholické
nápoje, čaj a káva (10.00–24.00 hod.)
• 2× denně lehký snack

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRP, DRF)

• Za poplatek: vířivka, sauna, turecké lázně,

ITÁLIE
SICÍLIE

restaurace à la carte, pizzerie, bary, konferenční centrum,

hh | hi

Volejte zdarma 800 12 10 10

• Bar na pláži není součástí
programu all inclusive

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Hotel Futura Spiagge Bianche cccc

4,0
TripAdvisor 173 hodnotících

ITÁLIE > SICÍLIE > SYRAKUSY
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?

PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub, dětská postýlka

• V blízkosti krásné písečné pláže

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Doporučujeme pro rodiny s dětmi

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

• Plážový klub s bazeném a barem

PLATEBNÍ KARTY VISA.

• Po kompletní rekonstrukci v roce 2018

za poplatek (na vyžádání).

WEB www.victoriafontanebiancheresort.it

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

soft all inclusive

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

• K jídlu voda, vybrané nealkoholické

Transfer z letiště: cca 60 minut

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
nápoje a stolní víno

Dítě: zcela zdarma

• Voda a vybrané nealkoholické nápoje
v baru u bazénu (09.00–23.00 hod.) a v baru

POLOHA Hlavní a vedlejší budova v klidné lokalitě
Fontane Bianche s několika bary a restauracemi v okolí.

na pláži (09.00–13.00 a 15.00–18.00 hod.)
• Lehký snack v průběhu dne

Syrakusy cca 15 km, Noto cca 18 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, restaurace,
piano bar, TV místnost. Venku zahrada, bazén s vířivkou a terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ Písečná pláž cca 300 m (přes místní komunikaci), bar
na pláži, 1 slunečník a 2 lehátka na pokoj od 3. řady zdarma.
Plážový klub s bazénem a restaurací za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

ITÁLIE
SICÍLIE

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhh

198

| hhhi | hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Viz program soft all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
aerobik, aquaaerobik, jóga, plážový volejbal, kánoe.
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy pro děti i dospělé.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Apartmány Stella del Mare ccc

4,0
TripAdvisor 46 hodnotících

ITÁLIE > SICÍLIE > SYRAKUSY
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

• Cenově výhodná nabídka

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

• U krásné písečné pláže

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

• Možnost využívat služeb partnerského

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC

hotelu Fontane Bianche

WEB www.residencestelladelmare.it/en/

• Doporučujeme pro páry a individuální
cestovatele
Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

POLOHA Vilky v zahradě v zátoce Fontane Bianche s několika
bary a restauracemi v okolí. Syrakusy cca 15 km, Noto cca 18 km.
VYBAVENÍ Recepce, společenské prostory, zahrada a terasa
s lehátky a slunečníky za poplatek. Možnost za poplatek využívat
služeb partnerského hotelu Fontane Bianche (cca 500 m) –
bary, restaurace à la carte, sportovní zázemí, miniklub.
PLÁŽ Písečná pláž cca 200 m, lehátka a slunečníky
za poplatek, bar na pláži.
POPIS POKOJŮ ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., kuchyňský kout, lednička, balkon nebo terasa.
AP1: viz ST, oddělená ložnice. AP1SV: viz AP1, výhled na moře.
Studio (ST) hh

ITÁLIE
SICÍLIE

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hi

Apartmá (AP1) hhhh

| Hhhi | hhii | hii

Apartmá (AP1SV) hhii

| hii

STRAVOVÁNÍ Bez stravování.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel RG Naxos cccc

TripAdvisor 1 887 hodnotících

ITÁLIE > SICÍLIE > GIARDINI NAXOS
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře

• Přímo u privátní pláže

formou výběru z menu, salátový bufet.

• Výborná poloha vzhledem

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.

k zajímavostem ostrova

Za poplatek: vnitřní bazén, vodní sporty na pláži,

• Kvalitní služby a příjemná atmosféra

golfové hřiště cca 30 km.

• Wellness & spa centrum

ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu.
PRO DĚTI Židličky, dětské menu, dětská
postýlka zdarma (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: písečnooblázková u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

PRO HANDICAPOVANÉ Bezbariérový pohyb
v celém hotelu včetně pokojů (nejsou speciálně upraveny).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Za poplatek: WiFi

Dítě: zcela zdarma

ve veřejných prostorách, WLAN na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Diners Club.

POLOHA Přímo u pláže cca 1 km od centra Giardini

WEB www.hiltonhotels.it

Naxos s restauracemi, bary a obchody, cca 7 km

wellness & spa

od města Taormina (zastávka busu v blízkosti).
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace,
restaurace à la carte, lobby bar, vinný bar, business centrum,
obchod se suvenýry, kadeřnictví, čistírna. V zahradě bazén

• Vstup od 16 let

• Za poplatek: vnitřní bazén, masáže
a různé druhy zkrášlujících procedur

a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž přímo u hotelu, lehátka a slunečníky
za poplatek (pro pokoje DRSVX zdarma), bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor, set na přípravu kávy

ITÁLIE
SICÍLIE

a čaje, minibar a balkon. DRSVS: viz DR, prostornější,
výhled na moře. DRSVX: viz DR, WiFi zdarma, vyšší patro,
výhled na moře, lehátka a slunečníky na pláži zdarma.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSVS) hhhi
Dvoulůžkový pokoj (DRSVX) hh

200

| hhii | hii

| Hi

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel Unahotels Naxos Beach cccc

TripAdvisor 2 362 hodnotících

ITÁLIE > SICÍLIE > GIARDINI NAXOS
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

výhled na moře. DRX: viz DRSS, prostornější. DRS: viz DRSS,

• Hotel v krásné udržované zahradě

ve vilkách v zahradě, zrenovované. TRS: viz DRS, v přízemí.

• Výhodná poloha přímo u pláže

FRS: viz DRSS, oddělená ložnice, v 1. patře.

• Kvalitní služby i pro náročnější klienty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Možnost programu all inclusive

Dvoulůžkový pokoj (DRX) hh

• Bohaté sportovní i zábavné programy

Dvoulůžkový pokoj (DRSS, DRE, DRS) hhi
Třílůžkový pokoj (TRS) hhh

Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: písečnooblázková u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

• Vybrané místní alkoholické a nealkoholické
nápoje (10.00–24.00 hod.)
• Lehátka a slunečníky na pláži
od 3. řady zdarma, osušky zdarma

| hi
| hii

| hhi | hii

Čtyřlůžkový pokoj (FRS) hhii
STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou
bufetu (k jídlu ½ l vody a ¼ l vína/os. v ceně).
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,
tenis, plážový volejbal, fitness, aerobik a další sportovní aktivity
masáže, vodní sporty na pláži, golfové hřiště cca 30 km.

města Giardini Naxos, cca 7 km od města Taormina

ZÁBAVA Animační programy, večerní

(6× týdně shuttle k zastávce lanovky v Mazzaro

zábavné programy, show, živá hudba.

zdarma). Možnosti nákupů cca 200 m.

PRO DĚTI 2 bazény, hřiště, baby klub, miniklub,

VYBAVENÍ Rozsáhlý komplex s 642 pokoji, hlavní budova

dětská postýlka za poplatek (na vyžádání), hlídání dětí

a dvoupodlažní vilky v krásné zahradě,

za poplatek (na vyžádání). Dětská restaurace za poplatek.

vstupní hala s recepcí, restaurace, 2 restaurace

PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů přizpůsobených

à la carte, lobby bar, piano bar, konferenční centrum, čistírna,

pro handicapované klienty. Bezbarierový pobyb v areálu.

tabák, minimarket, obchod se suvenýry, salon krásy. V zahradě

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

2 bazény (1 olympijský), bar u bazénu a terasa s lehátky

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

a slunečníky zdarma, osušky za poplatek a oproti kauci.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Diners Club, AMEX.

PLÁŽ Od písečnooblázkové pláže je hotel oddělen

WEB www.atahotels.it/en/naxos

jen zahradou, lehátka a slunečníky za poplatek.

all inclusive

Bar a rybí restaurace à la carte na pláži.
POPIS POKOJŮ DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor, minibar, balkon nebo

ITÁLIE
SICÍLIE

v rámci animace. Za poplatek: biliár, půjčovna kol,
POLOHA Na klidném místě cca 1,5 km od centra

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack (12.00–24.00 hod.)

terasa, v hlavní budově. DRE: viz DRSS, modernější nábytek,

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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3,5

Hotel Hellenia Yachting cccc

TripAdvisor 505 hodnotících

ITÁLIE > SICÍLIE > GIARDINI NAXOS
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
Za poplatek: půjčovna kol, vodní sporty na pláži,

• Ideální poloha přímo u pláže
a nedaleko centra

golfové hřiště cca 30 km.

• Hotel vhodný pro náročnější klientelu

ZÁBAVA Večery s živou hudbou.

• Wellness & spa

PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání),
hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů přizpůsobených

Transfer z letiště: cca 50 minut

pro handicapované klienty. Bezbarierový pobyb v areálu.

Pláž: písečnooblázková u hotelu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

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

Dítě: zcela zdarma

WEB www.hotelhellenia.com

wellness & spa

POLOHA Přímo u pláže cca 1 km od centra města

• Za poplatek: vířivka, masáže, různé

Giardini Naxos. V okolí obchody, restaurace, bary.

druhy zkrášlujících procedur

Historické centrum města Taormina cca 7 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace
s terasou, restaurace à la carte, pizzeria, piano bar,
konferenční místnost, společenská místnost s TV, čistírna.
Venku bazén s mořskou vodou, bar u bazénu a terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ Přímo u písečnooblázkové pláže, lehátka
a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor, minibar.

ITÁLIE
SICÍLIE

DRS: viz DR, balkon. DRX: viz DRS, výhled na moře.

202

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS, DRX) hhh

| hhi | Hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou výběru
z menu (v sezoně 1× týdně tematická večeře formou bufetu).

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel Sant’Alphio Garden cccc

TripAdvisor 725 hodnotících

ITÁLIE > SICÍLIE > GIARDINI NAXOS
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

ZÁBAVA Zábavní možnosti v okolí. Příležitostně živá hudba.

• Vynikající poloha u pláže

PRO DĚTI Dětské menu, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

• Krásné výhledy na sopku Etna

PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů přizpůsobených

a Středozemní moře

pro handicapované klienty. Bezbarierový pobyb v areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Wellness & spa centrum

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Diners Club, AMEX.
WEB www.santalphiohotel.com

wellness & spa

• Za poplatek: vířivka, sauna, solárium,

Dítě: zcela zdarma

pára, vnitřní vyhřívaný bazén, masáže
a různé druhy zkrášlujících procedur

POLOHA V hotelové zóně cca 1,5 km od centra města
Giardini Naxos. V okolí obchody, restaurace a bary.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace,
lobby bar, piano bar, společenská místnost s TV/sat,
konferenční sál. V zahradě bazén, bar u bazénu a terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž cca 100 m (privátní
přístup), lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor, minilednička a balkon
nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hhhi | hhii | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhh

| Hhi | hii

ITÁLIE
SICÍLIE

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhh

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd
a večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fitness, tenis,
vodní sporty na pláži, golfové hřiště cca 30 km.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

203

Hotel Caesar Palace cccc

4,0
TripAdvisor 1 435 hodnotících

ITÁLIE > SICÍLIE > GIARDINI NAXOS
REZERVUJTE IHNED:

DO 16 LET

proč právě sem?

PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, dětská postýlka

• Krásná zahrada

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Denní i večerní animační

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

• Možnost programu all inclusive

programy pro děti i dospělé

zdarma (na vyžádání).

Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Transfer z letiště: cca 50 minut

WEB www.hotelcaesarpalacenaxos.it/en

Pláž: písečnooblázková cca 1 km od hotelu

all inclusive

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• K jídlu voda, vybrané nealkoholické
nápoje, víno a pivo
• Vybrané místní nealkoholické nápoje, čaj,

POLOHA Hotel v klidné lokalitě uprostřed zeleně,
centrum Giardini Naxos cca 1 km (hotelový minibus
zdarma). V okolí nákupní možnosti, restaurace a bary.

káva a zmrzlina (10.00–24.00 hod.)
• Vybrané místní alkoholické nápoje
(18.00–24.00 hod.)

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, 2 bary,
společenská místnost, konferenční centrum. Venku zahrada,
bazén a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž cca 1 km (hotelový minibus
zdarma několikrát denně). Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor oproti kauci, minilednička,
set na přípravu kávy a čaje. DRT: viz DR, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

ITÁLIE
SICÍLIE

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRT)
hhhh | hhhi | Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně, obědy a večeře formou
bufetu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy,
tematické večery, živá hudba.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Hotel Atlantis Palace cccd

4,0
TripAdvisor 311 hodnotících

ITÁLIE > SICÍLIE > MASCALI
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětský bazén, dětská postýlka za poplatek

• Výhodný poměr kvality a ceny

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Přímo u krásné písečnooblázkové pláže

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

• Příjemný hotel s rodinnou atmosférou

Za poplatek: internetový koutek.

• Krásné výhledy na sopku Etna

(na vyžádání).

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX
Transfer z letiště: cca 70 minut

WEB www.hotelatlantis.it

Pláž: písečnooblázková cca 30 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

POLOHA V klidné lokalitě, centrum Mascali cca 1,5 km,
zastávka autobusu do Taorminy (18 km) nebo Giardini Naxos
(15 km) cca 800 m. Golfové hřiště Il Picciolo cca 25 km
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace/pizzerie,
lobby bar, obchod se suvenýry. Venku zahrada, bazén a terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž cca 30 m (přes místní komunikaci),
1 slunečník a 2 polohovací křesla na pokoj zdarma. Bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., minibar, trezor, telefon,
balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhh

| hhhi | hhii | hii

ITÁLIE
SICÍLIE

STRAVOVÁNÍ Rozšířená kontinentální snídaně
formou bufetu, večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový
volejbal. Za poplatek: masáže, tenis, půjčovna kol.
ZÁBAVA Diskotéka, animační programy.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

205

Hotel Unahotels Capotaormina cccc

4,5
TripAdvisor 1 472 hodnotících

ITÁLIE > SICÍLIE > TAORMINA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Hotel s unikátní polohou na skále

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
Večeře formou výběru ze 4chodového menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.

nedaleko centra Taorminy
• Krásné výhledy na záliv a sopku Etna

Za poplatek: tenis, potápění, rybolov.

• Wellness centrum

ZÁBAVA Možnosti zábavy v blízké Taormině.

• Vhodné pro náročnou klientelu

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 65 minut
Pláž: písečnooblázková u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: letenka zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.atahotels.it/en/hotel/atahotel-capotaormina/

wellness & spa
• Zdarma: vířivka

• Za poplatek: masáže, různé druhy
POLOHA Hotel na skalním výběžku s krásným

zkrášlujících procedur

výhledem na záliv a sopku Etna. Historické centrum
Taorminy cca 4 km (hotelový minibus zdarma).
Restaurace, bary a nákupní možnosti cca 1,5 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace,
restaurace à la carte, bary, konferenční centrum, butik, kadeřník.
Venku bazén se slanou vodou, vířivka, panoramatická terasa
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Privátní písečnooblázková pláž, přístup na pláž
hotelovým výtahem a tunelem ve skále. Lehátka,
slunečníky a osušky zdarma, bar na pláži.

ITÁLIE
SICÍLIE

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon nebo terasa.
DRS: viz DR, prostornější, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhi

| hii

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh

206

| hhi | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel Baia Taormina cccc

TripAdvisor 1 062 hodnotících

ITÁLIE > SICÍLIE > LETOJANNI
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Na vyvýšenině nad mořem s krásnými výhledy

Dvoulůžkový pokoj (DRSV, DRPMS) hhh

• Doporučujeme pro páry

Dvoulůžkový pokoj (DRSVX) hh

• Wellness & spa centrum

Junior suite (JS) hhhi

| hhi | hii

| hi

| Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu.
Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečnooblázková cca 800 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.baiataormina.com/en/

POLOHA V klidné lokalitě na vyvýšenině nad mořem
na samém konci zálivu Letojanni cca 5 km od centra
letoviska. Taormina cca 8 km (hotelový minibus zdarma
v průběhu dne, ve večerních hodinách za poplatek).

wellness & spa

• Za poplatek: vířivka, sauna, masáže
a různé druhy zkrášlujících procedur

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, restaurace,
restaurace à la carte, bar, piano bar. Venku zahrada, 2 bazény
(1 s mořskou vodou) a terasy s lehátky, slunečníky a osuškami
zdarma (výměna za poplatek), bar u bazénu.
PLÁŽ Písečnoooblázková pláž Letojanni cca 800 m
(hotelový minibus zdarma 15. 6. – 15. 9.). Slunečník
a dvě polohovací křesla na pokoj zdarma. Menší pláž se
skalnatým přístupem do moře přímo pod hotelem.
POPIS POKOJŮ DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, balkon

ITÁLIE
SICÍLIE

nebo terasa s výhledem na moře. DRPMS: viz DRSV,
novější vybavení, prostorná terasa. DRSVX: viz DRPMS, set
na přípravu kávy a čaje, hydromasážní sprcha. JS: viz DRSVX,
obývací část s rozkládací pohovkou, v nejvyšších patrech.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Hotel Villa Esperia cccc

3,0
TripAdvisor 466 hodnotících

ITÁLIE > SICÍLIE > TAORMINA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,

• Zrenovovaný hotel s příjemnou atmosférou

večeře salátový bufet, hlavní jídlo formou výběru

• Stylové prostředí s krásnými výhledy na moře

z menu (podávané v nedaleké restauraci).

• Výhodná poloha v blízkosti lanovky

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
ZÁBAVA Možnosti zábavy v blízké Taormině.

do Taorminy (cca 200 m)

PRO DĚTI Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů přizpůsobených
pro handicapované klienty. Bezbarierový pobyb v areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Dítě: zcela zdarma

WEB www.hotelvillaesperia.com

POLOHA Hotel ve svahu mezi zálivy Baia dei Mazzaro a Baia
delle Sirene. Přírodní rezervace Isola Bella cca 700 m. Taormina cca
5,5 km, stanice lanovky do historického centra Taorminy 200 m.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah,
restaurace s terasou, bar, TV koutek.
Venku bazén a terasa s lehátky zdarma.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž cca 100 m (u vstupu do vody
kameny, doporučujeme obuv do vody), přístup na pláž
po schodech. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, trezor. DRS: viz DR,
balkon směrem k moři. DRE: viz DRS, prostornější, župan

ITÁLIE
SICÍLIE

a trepky, set na přípravu kávy a čaje.

208

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hHhh

| hHhi | hHIi | hiI

Dvoulůžkový pokoj (DRS, DRE) hhh

Volejte zdarma 800 12 10 10

| Hhi | hIi

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel Ipanema cccc

TripAdvisor 272 hodnotících

ITÁLIE > SICÍLIE > TAORMINA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Výhodná poloha v blízkosti lanovky

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

do Taorminy
• Hotelový Beach Club cca 1 500 m –
písečnooblázková pláž, bazén a bar u bazénu

Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.hotelipanema.it

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

POLOHA Hotel ve svahu mezi zálivy Baia dei Mazzaro a Baia
delle Sirene. Přírodní rezervace Isola Bella cca 700 m. Taormina cca
5,5 km, stanice lanovky do historického centra Taorminy 200 m.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, trezor, výtah,
restaurace, lobby/piano bar, společenská místnost s TV.
Střešní bazén, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Veřejná písečnooblázková pláž cca 100 m.
Privátní pláž s bazénem a barem u bazénu cca 1 500 m,
transfer, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOŮJ DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., minibar, telefon a balkon nebo terasa
s postranním výhledem na moře. QRSS: viz DRSS, prostornější
Dvoulůžkový pokoj (DRSS) hhh

| hhi | hii

Čtyřlůžkový pokoj (QRSS) hhhh

| hhhi | hhii

ITÁLIE
SICÍLIE

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Oběd a večeře
formou výběru z menu, 1× týdně tematický bufet.
ZÁBAVA Občas živá hudba a folklorní show.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Hotel Antares Olimpo / Le Terrazze cccc

4,0
TripAdvisor 1 033 hodnotících

ITÁLIE > SICÍLIE > LETOJANNI
REZERVUJTE IHNED:

DO 16 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu.

• Možnost programu all inclusive

Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Krásné výhledy z hotelu na moře

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.

• Animační programy pro děti i dospělé

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.

• Wellness & spa centrum

Folklorní večery, živá hudba.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub (4–12 let),

Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečnooblázková cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

POLOHA Hotel na vrcholku tyčícím se nad městečkem
Letojanni. Je součástí komplexu 3 hotelů (Antares,
Le Terrazze, Olimpo), propojených panoramatickou
lanovkou. Centrum města cca 500 m, Taormina 6 km.
VYBAVENÍ V komplexu k dispozici vstupní hala
s recepcí, 2 restaurace, restaurace à la carte, bary,
společenská místnost, konferenční centrum. Venku 2 bazény
a terasy s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Písečnooblázková pláž (přístup na pláž
hotelovým výtahem na parkoviště a dále 350 m pěšky),

ITÁLIE
SICÍLIE

polohovací křesla a slunečníky zdarma, bar na pláži.

210

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných
prostorách. Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.hotelolimpoletojanni.it/en/

wellness & spa
• Zdarma: vnitřní bazén

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

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Vybrané místní nealkoholické nápoje,
káva, čaj, víno a pivo (10.00–24.00 hod.)
• Zmrzlina, lehké občerstvení v baru
u bazénu (10.00–18.00 hod.)

POPIS POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

• 20% sleva na procedury ve wellness centru

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, set na přípravu

• Bary na pláži nejsou součástí all inclusive

kávy a čaje, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV)
hhhh | hhhi | hhii | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

ITÁLIE > SICÍLIE > GIARDINI NAXOS

ITÁLIE > SICÍLIE > GIARDINI NAXOS

Hotel Baia Degli Dei cccc

Hotel Villa Linda ccc

DO 13 LET

ITÁLIE > SICÍLIE > LETOJANNI

DO 13 LET

ITÁLIE > SICÍLIE > LETOJANNI

Hotel San Pietro ccc

ITÁLIE
SICÍLIE

Hotel San Vincenzo cccd

DO 13 LET

DO 13 LET

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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ZELENÁ PERLA ATLANTIKU

PORTUGALSKO
MADEIRA

MADEIRA
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Ostrov Madeira si díky své kráse
a jedinečnosti vysloužil hned několik
pojmenování, jako např. ostrov věčného
jara, ostrov květin či zelená perla
Atlantiku. Turisté směřují na Madeiru
nejen kvůli plážím a křišťálovému moři,
ale také kvůli pestré nabídce výletů.
V hornatém vnitrozemí se nabízí
mnoho tras pro pěší turistiku, které
si můžete vybírat podle náročnosti.
Máte-li rádi aktivní dovolenou,
vydejte se na Madeiru a vrátíte se
s nezapomenutelnými zážitky.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Volejte zdarma 800 12 10 10

Měsíc v roce

V

VI

VII

VIII

IX

X

denní teplota vzduchu (°C)

20

22

23

25

25

24

teplota vody (°C)

19

20

21

22

23

22

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku
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KULTURA A SLAVNOSTI
MADEIRA

PORTUGALSKO
MADEIRA

A
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KVĚTINOVÉ
SLAVNOSTI

Během nejznámějšího festivalu
na Madeiře (30. 4. – 17. 5.) vás
v ulicích Funchalu překvapí květinová výzdoba v podobě květinového koberce, bohatý kulturní
program, hudební vystoupení
i výstava květin. Těšit se můžete
na slavnostní vyvrcholení festivalu
alegorickým průvodem v přístavu
v neděli 3. 5.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

MADEIRA AUTO PARADE

Součástí květinových slavností bude také slavnostní
přehlídka historických vozidel a kostýmů (10. 5.). Celý
festival pak ukončí koncert „The Sound of Flowers“ 17. 5.

D

MUZEUM CR7

Muzeum Cristiana Ronalda neboli muzeum CR7 se
nachází vedle přístavu ve Funchalu, jeho rodném městě.
Muzeum vystavuje všechny trofeje tohoto výjimečného
madeirského hráče, stejně jako realistickou voskovou
figurínu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

C

BOTANICKÉ ZAHRADY

Funchal se může pyšnit mnoha parky a několika nádhernými botanickými zahradami včetně slavné Jardim
Botânico nebo Monte Palace Tropical Garden na hoře
Monte, kam se dá pohodlně vyjet lanovkou. Dolů pak
můžete vyzkoušet místní atrakci v podobě historických
saní.

E

FESTIVAL VÍNA

Hlavní město ostrova oslavuje svátky vína historickým
průvodem, výzdobou, tanci a mnoha vystoupeními
s tematikou vína. Celý festival se koná ve dnech
30. 8. – 13. 9.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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TURISTIKA
MADEIRA

PORTUGALSKO
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F
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LEVÁDY

Madeira je protkána unikátním
asi 2 400 km dlouhým systémem
zavlažovacích kanálů – levád –
podél nichž vede několik turistických stezek různých náročností, vhodných jak pro lehké
procházky, tak i náročnější túry,
které doporučujeme absolvovat
s místním horským průvodcem.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

RABAÇAL, RISCO, 25 PRAMENŮ

Středně náročný trek z náhorní plošiny Paúl da Serra,
poté podél levády v překrásném lese s četnými srázy
a úzkou stezkou, ukončený 800 m dlouhým tunelem.

I

PONTA DE SÃO LOURENÇO

Východní pobřeží Madeiry vybíhá do úzkého, dlouhého
poloostrova Ponta de São Lourenço. Zatímco zbytek
Madeiry oplývá bujnou vegetací, tato část ostrova je
velmi suchá. Divoké skalnaté pobřeží s vrcholem Pico
do Furado a výhledem na maják na nejvýchodnější části
Madeiry vám vezme dech.

Volejte zdarma 800 12 10 10

H

PICO ARREIRO / PICO RUIVO

Těžší pěší trek po hřebeni nejvyšších madeirských
vrcholů (přes 1 800 m) s překrásnými výhledy
na východní straně Madeiry v délce cca 13 km.

J

ÚDOLÍ JEPTIŠEK

Vesnice Curral das Freiras leží izolovaná v hlubokém
údolí, jež bývá nazýváno Údolí jeptišek, protože sem
v roce 1566 utekly jeptišky z kláštera sv. Kláry před
útokem pirátů. Vyrábějí se tu třešňové i kaštanové likéry,
různé sladkosti a v listopadu se tu pořádají kaštanové
slavnosti. Na vesnici je nádherný pohled z vyhlídky Eira
do Serrado.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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GASTRONOMIE
MADEIRA
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ESPADA

Výborné jemné maso má dlouhá
černá ryba tkaničnice tmavá
(espada) z hlubin oceánu, připravovaná na mnoho způsobů,
nejčastěji smažená v těstíčku
s grilovaným banánem.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Typický madeirský kulatý chléb arabského původu
tradičně pečený na čedičové desce nad rozžhavenými
uhlíky. Prodává se většinou rozpečený v různých variantách a pomazaný česnekovým máslem.

N

MADEIRSKÝ KOLÁČ

Pýchou madeirské kuchyně je tmavý medový koláč
podobný našemu perníku (bolo de mel). Díky přidané
melase má dlouhou trvanlivost a můžete jej tak dovézt
jako ideální dárek domů.

Volejte zdarma 800 12 10 10

M

VÍNO MADEIRA

Dezertní víno je unikátní nejen chutí a svým geografickým původem, ale i způsobem výroby. Po procesu
kvašení následuje ohřátí ve speciálních „pecích“ estufas
na 45 °C, poté dolihování. Obvyklé je dlouholeté zrání
v dubových sudech. Víno Madeira je dodáváno na trh
nejméně tříleté, můžete však najít i svůj ročník narození.

O

PONCHA

Silný osvěžující koktejl: čerstvá ovocná šťáva – nejčastěji
citron a pomeranč – zalitá místním třtinovým rumem
a doslazená obvykle medem.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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KOUPÁNÍ
MADEIRA

PORTUGALSKO
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PLÁŽ FORMOSA

Jednou z nejznámějších tmavých
pláží na ostrově je Praia Formosa, spojená tunelem s lidem
Poças do Gomes Beach Complex.
Východní část pláže u hotelu
Pestana Ocean Bay je spíše
kamenitá, naopak západní část
u hotelu Orca Praia je tvořena
většinou hrubým černým pískem.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

BALNEAR DA PONTA GORDA

Komplex (lido) v rezidenční části Funchalu pod hotelem
Duas Torres – terasy na slunění s lehátky a slunečníky,
bazén, dětský bazén, zázemí s občerstvením. Oddělený
přírodní bazén se stálým průtokem mořské vody. Vstup
za poplatek.

S

PLÁŽ MACHICO

Praia de Machico je uměle vytvořená pláž z jemného
písku z Maroka, která se nachází v městečku Machico,
jen pár kilometrů od letiště. Na délku měří pouze něco
málo přes 100 metrů, přesto je vzhledem ke své šířce
dostatečně prostorná. Díky vlnolamu a pozvolnému
vstupu do vody je vhodná i pro rodiny s malými dětmi.

Volejte zdarma 800 12 10 10

R

COMPLEXO BALNEAR DO LIDO

Nově zrekonstruovaný komplex (lido) v rezidenční
části Funchalu – terasy na slunění s lehátky a slunečníky, velký bazén, dětské bazény se skluzavkami, veškeré zázemí, občerstvení a možnost vstupu do moře
po schůdcích. Vstup za poplatek.

T

PLÁŽ CALHETA

Uměle vybudovaná pláž se zlatavým pískem dovezeným ze Sahary na jihozápadě ostrova. Díky vlnolamům
a pozvolnému vstupu do vody se jedná o oblíbené místo
zejména pro rodiny s malými dětmi.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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VÝLETY
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PORTUGALSKO
MADEIRA

U

222

FUNCHAL

Perla Madeiry – město Funchal
(pojmenované po fenyklu), zvedající se do kopců od přístavu – vás
nadchne pitoreskními uličkami,
množstvím kostelů a historických
památek, muzei, kavárničkami,
uličkou umělců s malovanými
dveřmi atd. Za návštěvu rozhodně
stojí i místní tržnice s rybím
trhem.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

CABO GIRÃO

Jeden z nejvyšších útesů na světě se tyčí celých
580 metrů nad hladinou moře. Na jeho vrcholu vás
nadchne vyhlídková plošina s prosklenou podlahou
a nádherným výhledem na široké okolí s terasovitými
políčky a hlavním městem Funchal v pozadí.

X

PORTO SANTO

Ostrov Porto Santo je oblíbeným cílem turistů i rodilých
Madeiřanů zejména díky své krásné světlé 9 km dlouhé
písečné pláži. Na ostrov jezdí denně lodní trajekt nebo
létá vnitrostátní linka. Proslavil se také jako rodiště
manželky Kryštofa Kolumba, který zde pobýval.

Volejte zdarma 800 12 10 10

DELFÍNI A VELRYBY

W

Výprava na motorových člunech na volný oceán za
pozorováním kytovců a delfínů v doprovodu mořského
biologa, který vás seznámí se zajímavostmi ze života
různých živočichů.

Y

KATAMARÁN / SANTA MARIA

Plavba podél jižního pobřeží na katamaránu nebo
replice Kolumbovy lodi Santa Maria s možností vidět
kytovce a v letních měsících se zastávkou na koupání.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Poznávací týden na Madeiře

8 dní / 7 nocí
MADEIRA
DETAILNÍ PROGRAM

příroda a poznání

a dále na severní pobřeží přes největší náhorní plošinu Paúl

• Poznejte Madeiru zblízka

da Serra. Zastávka i s obědem v Porto Moniz. Městečko je

• Jedinečná příležitost k poznání

jedinečné především díky přírodním bazénům s mořskou vodou.

výjimečného ostrova

Odpoledne kolem oblasti s bouřícím oceánem zasvěcené sv.

A AKTUÁLNÍ CENY
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu, letištní taxy a další
poplatky, uvedený program, ubytování ve vybraných ccc nebo

• Výlet na západní i východní část ostrova

Vincentovi – São Vicente. Poslední zastávkou je rybářské městečko

cccc hotelech ve Funchalu (na vyžádání), stravování dle

• Možnost lodních výletů

Câmara de Lobos s možností ochutnání tradičních nápojů.

výběru (snídaně nebo polopenze), česky mluvícího průvodce

7. DEN Půldenní výlet – vyhlídka Pico dos Barcelos nad

CK FISCHER, vstupy a poplatky (není-li uvedeno jinak)

1. DEN Přílet na Madeiru, transfer do hotelu, ubytování.

Funchalem, Eira do Serrado s výhledem na pohoří a vesnici

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12

2. DEN Půldenní pěší prohlídka hlavního města

jeptišek Curral das Freiras. Cestou zpět zastávka v Monte

Změna programu vyhrazena!

Funchalu s výkladem – katedrála Sé, radniční náměstí,

s kostelem, kde je pochován Karel I. Habsburský, a s možností

místní tržnice, lanovkou do botanické zahrady.

vyzkoušet montský tobogan – sjezd v proutěných koších

TERMÍNY ODLETŮ

3. DEN Cesta do vnitrozemí na třetí nejvyšší vrchol ostrova Pico

na lyžích (za poplatek, dle aktuálních podmínek).

22. 5. | 19. 6. | 14. 8. | 18. 9. 2020

do Arieiro (1 818 m). Dále přes Ribeiro Frio, přírodní rezervaci

8. DEN Volno až do transferu na letiště.

a tamní vesničku. Procházka podél starší levády (trasa cca 1,5 km)
v srdci původního vavřínového pralesa Laurissilva. Cesta až

Porto Moniz

na severní pobřeží do města Santana, proslulého tradičními
trojúhelníkovými domky. Oběd v místní restauraci. Při návratu cesta
k východnímu výběžku Ponta De São Lourenço, známému barevnými
skalami, pouštní krajinou a rozbouřeným oceánem. Na trase podél
jižního pobřeží Machico, druhé nejvýznamnější město Madeiry.
4. DEN Půldenní pěší výlet. Nenáročná procházka
překrásnou přírodou podél jedné z levád – typického
zavlažovacího kanálu na Madeiře. Trasa cca 5 km, obtížnost

PORTUGALSKO
MADEIRA

lehká, doporučujeme vhodnou obuv a sportovní oblečení.
5. DEN Volný den. Fakultativně možnost zakoupení
výletů: plavba katamaránem nebo na replice Kolumbovy
lodi Santa Maria, případně s biology za pozorováním
delfínů a velryb, ev. pěší výlet na levády aj.
6. DEN Po snídani odjezd na západ. První zastávka na jednom
z nejvyšších mořských útesů světa – Cabo Girão (580 m) –
s výhledem na Funchal, oblast Câmara de Lobos a terasovitá
políčka. Pokračování přes přímořské městečko Ribeira Brava,
kostelík sv. Benedikta. Poté cesta do oblasti banánových plantáží

224

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Camâra de Lobos

Monte

Santana

PORTUGALSKO
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Vyhlídka Balcões

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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MADEIRA

KULTURA
A
B
C
D
E

Květinové slavnosti
Madeira Auto Parade
Botanické zahrady
Muzeum CR7
Festival vína

KOUPÁNÍ
P
Q
R
S
T

TURISTIKA
F
G
H
I
J

Levády
Rabaçal, Risco, 25 pramenů
Pico Arreiro / Pico Ruivo
Ponta de São Lourenço
Údolí jeptišek

Pláž Formosa
Balnear Da Ponta Gorda
Complexo Balnear do Lido
Pláž Machico
Pláž Calheta

L

PORTUGALSKO
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N
O

U
V
W
X
Y

Funchal
Cabo Girão
Delfíni a velryby
Porto Santo
Katamarán / Santa Maria

Calheta
T

AT L A N T S K Ý
OCEÁN

Espada
Bolo do caco
Víno Madeira
Madeirský koláč
Poncha

Volejte zdarma 800 12 10 10

G

VÝLETY

GASTRONOMIE
K

Porto Moniz

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

X

Madeira

Pico Ruivo
+
1862 m
H

F

I

J
S

Machico
Caniço
A

V
P
Q

R

U

B C

Santa Cruz

D
E

FUNCHAL

Caniço de Baixo

W

5 km
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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POBYTOVÉ OBLASTI
FUNCHAL
Doba transferu z letiště cca 50 minut

7

1
2
3

5
6

1 Hotel Orca Praia cccd
2 Hotel Pestana Royal ccccc
3 Hotel Pestana Ocean Bay cccc
4 Hotel Duas Torres cccc
5 Aparthotel Florasol ccc
6 Hotel Melia Madeira Mare Resort & Spa ccccc
7 Hotel Madeira Panoramico cccc
8 Studia Mimosa ccc
9 Hotel Girassol cccc
q Hotel Vidamar Resort Madeira ccccc
w Hotel Quinta da Casa Branca ccccc
e Hotel Pestana Village cccc
r Hotel Pestana Carlton Madeira ccccc

w
8 e r
9
q

4

str. 240
str. 231
str. 236
str. 238
str. 242
str. 246
str. 239
str. 246
str. 246
str. 232
str. 230
str. 237
str. 234

CANIÇO DE BAIXO
3

Doba transferu z letiště cca 20 minut

1
2

1 Hotel Four Views Oasis cccc
2 Komplex Roca Mar Lido Resorts cccc
(hotely Cais da Oliveira / Roca Mar / Royal Orchid)

3 Hotel Quinta Splendida cccc

str. 244
str. 247
str. 243

SANTA CRUZ
Doba transferu z letiště cca 5 minut

1 Hotel Vila Galé cccc

str. 247

PORTUGALSKO
MADEIRA

1
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

MACHICO
Doba transferu z letiště cca 10 minut

1 Hotel Dom Pedro Madeira cccd

str. 246

1

CALHETA
1 Hotel Calheta Beach cccc

str. 245

PORTUGALSKO
MADEIRA

1

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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5,0

Hotel Quinta da Casa Branca ccccc

TripAdvisor 1 151 hodnotících

PORTUGALSKO > MADEIRA > FUNCHAL
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.

• Stylový, moderní boutique hotel

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Oáza klidu v subtropické zahradě

Dvoulůžkový pokoj premium

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

vedle historické budovy Quinty

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Diners Club, AMEX.

• Vhodné pro náročné klienty

WEB www.quintacasabranca.com

Pláž: lido cca 800 m od hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

• Za poplatek: masáže, kosmetické

Transfer z letiště: cca 50 minut

• Zdarma: sauna, turecké lázně, vířivka
procedury, salon zdraví a krásy

Dítě: letenka zdarma

POLOHA Luxusní hotel v rozsáhlých zahradách cca
2,5 km od turistického a historického centra Funchalu.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, restaurace,
bar, knihovna, restaurace à la carte v historické budově, čistírna.
V zahradě bazén (možnost vyhřívání), menší bazén pouze pro
dospělé a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Kamenité pobřeží s možností koupání
a lido (vstup za poplatek) cca 800 m.

PORTUGALSKO
MADEIRA

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan),
klimatizace, TV/sat., trezor, telefon, minibar, set na přípravu kávy
a čaje, přízemí s terasou. DRPRE: viz DR, prostornější, CD/DVD
přehrávač, ovoce a minerálka při příjezdu, přízemí s terasou nebo
první patro s balkonem. SU: viz DRPRE, obývací část, jacuzzi.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRPRE) hhi

| hii

Suite (SU) hh
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou výběru z menu.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel Pestana Royal ccccc

TripAdvisor 1 409 hodnotících

PORTUGALSKO > MADEIRA > FUNCHAL
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh
Suite (SU) hhh

• Kompletně zrekonstruovaný

| hhi | hii

| hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

hotel s kvalitními službami
• Krásné výhledy na oceán

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

• Vhodné pro klidnou dovolenou

biliár, tenis, šachy, minigolf, šipky, pétanque.

• Oblázková pláž v blízkosti hotelu

ZÁBAVA Lehké animační programy, občas
živá hudba a folklórní vystoupení.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub,

Transfer z letiště: cca 50 minut

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Pláž: kamenitá cca 100 m od hotelu

PRO HANDICAPOVANÉ 1 pokoj přizpůsobený
pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb v areálu.

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Dítě: letenka zdarma

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

POLOHA Luxusní komplex na okraji města Funchal

WEB www.pestana.com

(centrum cca 4 km, hotelový minibus zdarma), na vrcholu

wellness & spa

útesu s úžasnými výhledy na Atlantský oceán.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, lobby
bar, 3 tematické restaurace, konferenční sál, bankomat, čistírna,
obchod se suvenýry. Venku 2 bazény (1 pouze pro dospělé), snack
bar u bazénu a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Kamenitá pláž Praia Formosa cca 100 m,

• Zdarma: vnitřní bazén, sauna
• Za poplatek: masáže a různé
druhy zkrášlujících procedur

all inclusive

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

• Lehký snack (11.00–19.00 hod.)

klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor, set na přípravu kávy

• Vybrané místní alkoholické a nealkoholické

a čaje. DRT: viz DR, balkon nebo terasa. DRSVS: viz DRT,

PORTUGALSKO
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• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

přístupná hotelovým výtahem.

nápoje (10.00–24.00 hod.)
• Možnost oběda nebo večeře v tematické

výhled na moře. DRS: viz DRT, prostornější, župany.

restauraci (3× za pobyt, nutná rezervace)

SU: viz DRS, oddělená ložnice a obývací část.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRT, DRSVS) hh

Volejte zdarma 800 12 10 10

| hi

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,5

Hotel Vidamar Resort Madeira ccccc

TripAdvisor 3 777 hodnotících

PORTUGALSKO > MADEIRA > FUNCHAL
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Velmi kvalitní hotel zařízený
v moderním designu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRSSS, DRSVS) hh
Rodinný pokoj (FRSVS) hhhh

| hhii

| hhhi

• Velké bazény na úrovni hladiny moře

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu

• Lekce potápění v hotelu

v hlavní restauraci.

• Luxusní Atlantic Sea Spa

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, squash,

• Doporučujeme pro náročné klienty

stolní tenis, volejbal, basketbal, badminton, aerobik, biliár.
Za poplatek: vodní sporty, potápěčské centrum.

Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: molo se schůdky u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: letenka zdarma

ZÁBAVA Večerní animační programy.
PRO DĚTI Dětský bazén s mořskou vodou,
miniklub, dětské menu, hlídání dětí za poplatek,
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ 3 pokoje pro
handicapované klienty. Bezbariérový pohyb v celém areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

POLOHA Přímo u mořského pobřeží, centrum

INTERNET Zdarma: internetový koutek a WiFi v hotelu.

Funchalu cca 3 km, nebo pěšky po hlavní třídě Estrada

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

Monumental. V blízkosti obchody a restaurace.

WEB www.vidamarresorts.com

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací, bar, vnitřní

wellness & spa

vyhřívaný bazén, business centrum, kadeřnictví, čistírna. Venku

PORTUGALSKO
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3 bazény s mořskou vodou na úrovni moře, bar u bazénu,

232

• Bohatá nabídka wellness & spa centra:

rozlehlá terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

sauna, jacuzzi, vichy sprchy, turecké lázně,

PLÁŽ Přístup do moře u hotelu ze schůdků. Veřejné

vnitřní vyhřívaný bazén s mořskou vodou,

koupaliště (lido, vstup za poplatek) cca 400 m.

thalasso okruh, různé druhy masáží,

POPIS POKOJŮ DRSSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,

terapií a kosmetických procedur

župan), klimatizace, telefon, minilednička (minerální voda při
příjezdu zdarma), trezor, TV/sat., set na přípravu kávy a čaje,
velký balkon, umístěny v nižších patrech, výhled do zahrady,
strana k moři. DRSVS: viz DRSSS, vyšší patro, přímý výhled
na moře. FRSVS: viz DRSVS, oddělená ložnice a obývací část.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

PORTUGALSKO
MADEIRA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,5

Hotel Pestana Carlton Madeira ccccc

TripAdvisor 3 351 hodnotících

PORTUGALSKO > MADEIRA > FUNCHAL
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

Junior suite (JS) hhh

| Hhi

• Velmi kvalitní hotel ve výhodné poloze

Suite (SU) hhh

• Luxusní wellness & spa centrum

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou

• Ideální pro svatební cesty

výběru z menu nebo bufetu (dle aktuální obsazenosti hotelu).

• Vynikající kuchyně

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

| Hhii

tenis (vybavení za poplatek), stolní tenis, stolní
fotbal, biliár, minigolf. Za poplatek: potápěčské

Transfer z letiště: cca 50 minut

centrum, dvě golfová hřiště cca 30 minut autem.

Pláž: molo se schůdky u hotelu

ZÁBAVA Příležitostně večerní vystoupení.
PRO DĚTI Bazén, hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje

Dítě: zcela zdarma

pokoji přizpůsobenými pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

POLOHA Cca 10 minut pěšky od přístavu,

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích,

v blízkosti centra. V okolí obchody, restaurace.

internetový koutek.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, několik barů a restaurací,

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

konferenční sál, čítárna s knihovnou, salon krásy, kadeřnictví,

WEB www.pestana.com

obchod se suvenýry, butik, 2 vnitřní bazény. Venku 2 bazény

wellness & spa

s mořskou vodou, jeden na úrovni oceánu (spojení výtahem),

• Luxusně zařízené spa centrum

druhý na úrovni zahrady s terasou (možnost vyhřívání),

• Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén,

lehátka, slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.

PORTUGALSKO
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PLÁŽ Přímý vstup do moře ze schůdků u hotelu.

• Za poplatek: salon krásy, masáže, řada
jedinečných léčebných a relaxačních procedur

župan), klimatizace, TV/sat., trezor, telefon, minibar, set
na přípravu kávy a čaje (doplnění za poplatek), balkon
nebo terasa. DRPV: viz DR, výhled na bazén.
DRSV: viz DR, výhled na moře. JS/FR: viz DR,
prostornější. SU: viz DR, oddělená ložnice a obývací část.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRPV, DRSV) hh
Rodinný pokoj (FR) hhhh

234

sauna, jacuzzi, turecké lázně

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,

| hi

| hhhi | hhii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Junior suite

PORTUGALSKO
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Dvoulůžkový pokoj

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

235

4,0

Hotel Pestana Ocean Bay cccc

TripAdvisor 2 728 hodnotících

PORTUGALSKO > MADEIRA > FUNCHAL
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

Studio (STPMS) hhi

| hii

• Klidné místo určené k relaxaci

Junior suite (JS) hhh

| Hhii

• Přímo u kamenité pláže Praya

Suite (SU) hhhh

Formosa s romantickými výhledy

| Hhhi | hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: kamenitá u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: letenka zdarma

sauna, zahradní šachy, jacuzzi, turecké lázně.
Za poplatek: biliár a masáže.
ZÁBAVA Animační programy, živá hudba.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, dětská postýlka
zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje 1 pokojem
přizpůsobeným pro handicapované klienty. Bezbariérový

POLOHA Na klidném místě přímo u kamenité pláže cca

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

zdarma, možno také procházkou částečně podél pobřeží).

INTERNET Zdarma: internetový koutek a WiFi v hotelu.

VYBAVENÍ V hlavní budově (zelená) vstupní hala s recepcí,

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

výtahy, restaurace, italská restaurace à la carte, bar, konferenční

WEB www.pestana.com

místnost, knihovna, TV koutek, obchod se suvenýry. Venku

all inclusive

bazén, jacuzzi, terasa s lehátky a osuškami zdarma, slunečníky
za poplatek. Ve vedlejší klidné budově Pestana Garden (žlutá)
pouze suite. Budovy jsou propojené zahradou s druhým bazénem.

PORTUGALSKO
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PLÁŽ Kamenitá pláž Praia Formosa u hotelu.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Vybrané místní alkoholické a nealkoholické
nápoje, káva a čaj na baru (11.00–23.00 hod.)

POPIS POKOJŮ STSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

• Snack (16.00–17.30 hod.)

ventilátor, minilednička, trezor za poplatek, TV/sat., telefon,

• 1× týdně možnost večeře v restauraci

kuchyňský kout, balkon, nižší patro, strana k moři.

à la carte (nutná rezervace)

STSVS: viz STSS, vyšší patro, výhled na moře.
STPMS: viz STSVS, zrenovované, klimatizace, 7. patro.
JS: viz STS, obývací část. SU: viz JS, oddělená ložnice.
Zcela nové suite také ve vedlejší budově.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Studio (STSS, STSVS) hh

236

pohyb v celém areálu hotelu včetně přístupu do bazénu.

4 km od Funchalu (pravidelné spojení hotelovým autobusem

| hi

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,5

Hotel Pestana Village cccc

TripAdvisor 1 383 hodnotících

PORTUGALSKO > MADEIRA > FUNCHAL
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

Junior suite (JS) hhh

| Hhii

• Překrásná zahrada o rozloze 5 000 m2

Suite (SU) hhh

• V blízkosti obchodů, restaurací

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

a možností zábavy
• Neopakovatelná atmosféra
v typickém madeirském stylu

| Hhii

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
sauna, jacuzzi, pára, zahradní šachy.
Za poplatek: biliár, health club – masáže a zkrášlující
procedury, dvě golfová hřiště cca 30 minut autem.

Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: schůdky cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: zcela zdarma

ZÁBAVA Večerní živá hudba.
PRO DĚTI Bazén, dětský koutek, hřiště,
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: internetový koutek,
WiFi ve veřejných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

POLOHA Centrum Funchalu cca 20 minut

WEB www.pestana.com

chůze, v blízkosti obchody a restaurace.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, několik barů, restaurace,
pizzerie, barbecue, restaurace à la carte, kadeřnictví, salon
krásy, vnitřní vyhřívaný bazén, konferenční sál. V krásné rozsáhlé
zahradě (cca 5 000 m2) bazén (s možností vyhřívání), bar
u bazénu, terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Možnost využití přímého vstupu ze schůdků

PORTUGALSKO
MADEIRA

do moře u hotelu Pestana Carlton Madeira (cca 500 m).
POPIS POKOJŮ ST: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), ventilátor, TV, trezor za poplatek, telefon, malý
kuchyňský kout, balkon (1. patro) nebo terasa (přízemí).
STS: viz ST, 2.–4. patro. JS: viz STS, obývací část.
SU: viz STS, oddělená obývací část a ložnice.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Studio (ST) hhi

| hii

Studio (STS) hhh

| hhi | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

237

4,0

Hotel Duas Torres cccc

TripAdvisor 416 hodnotících

PORTUGALSKO > MADEIRA > FUNCHAL
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,

• Příjemný hotel s krásnými výhledy na oceán

večeře formou výběru ze 2 menu.

• Dobrá lokalita v blízkosti promenády

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: sauna.
Za poplatek: tenis, masáže.

a obchodního centra
• Kompletní renovace v roce 2014

PRO DĚTI Brouzdaliště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Jeden pokoj

Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: lido cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

přizpůsobený pro handicapované, bezbariérový pohyb
v celém areálu hotelu včetně přístupu do bazénu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
Za poplatek: internetový koutek.

Dítě: zcela zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.duastorres.pt

POLOHA Na útesu přímo nad mořem v turistickém
centru Funchalu, nedaleko promenády s restauracemi
a bary, cca 3 km od historického centra města.
V blízkosti obchodní centrum Fórum Madeira.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace
s terasou, bar. Venku bazén, vířivka, bar u bazénu
a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Veřejné koupaliště (lido Ponta Gorda) pod hotelem,

PORTUGALSKO
MADEIRA

vzdálenost cca 15 minut pěšky (vstup za poplatek). Pláž
Praia Formosa (kamenitá pláž, na kterou navazuje menší,
částečně písčitá pláž s tmavým pískem) cca 30 minut chůze.
POPIS POKOJŮ ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV, telefon, kuchyňský kout, trezor za poplatek,
balkon nebo terasa. STSS: viz ST, směrem k moři.
STSV: viz ST, výhled na moře. SU: viz ST, oddělená ložnice.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Studio (ST, STSS, STSV) hhh
Suite (SU) HHHH
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| hhii | hii

| hhHi | hhii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Hotel Madeira Panoramico cccc

4,5
TripAdvisor 808 hodnotících

PORTUGALSKO > MADEIRA > FUNCHAL
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Nádherné výhledy na celý

ZÁBAVA Přiležitostně hudební vystoupení.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ 1 pokoj přizpůsobený

Funchal, Atlantik a hory
• Kvalitní služby za výhodnou cenu

pro handicapované klienty, bezbariérový pohyb v areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: kamenitá a lido cca 1 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.madeira-panoramico.com

wellness & spa
• Zdarma: vnitřní bazén, jacuzzi
• Za poplatek: řada relaxačních

POLOHA V kopci v klidné lokalitě cca 3 km

procedur, masáže, sauna a pára

od turistického a historického centra Funchalu.
V blízkosti krásné zahrady Quinta Magnolia. Hotelový
bus do centra Funchalu zdarma (mimo neděle).
VYBAVENÍ 2 budovy, vstupní hala s recepcí, výtahy,
restaurace, restaurace à la carte, bar, konferenční sál.
Venku bazén (možnost klimatizace), bar u bazénu
a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Kamenité pobřeží s možností koupání
a lido (vstup za poplatek) cca 1 km.

PORTUGALSKO
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POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor za poplatek,
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
stolní tenis. Za poplatek: tenis, squash,
biliár, golfové hřiště cca 30 minut autem.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel Orca Praia cccd

TripAdvisor 528 hodnotících

PORTUGALSKO > MADEIRA > FUNCHAL
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

ZÁBAVA Večer živá hudba.

• Neopakovatelný výhled na oceán

PRO DĚTI Brouzdaliště, hlídání dětí za poplatek

• Klidné okolí hotelu, možnost

(na vyžádání), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

procházek podél pobřeží

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

• Přírodní pláž s vulkanickým pískem

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

• Zrenovovaný hotel se stálou klientelou

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.
WEB www.orcapraia.com

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečnooblázková u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

wellness & spa

• Za poplatek: turecké lázně, jacuzzi,
léčebné a relaxační procedury
a masáže, aromaterapie aj.

Dítě: zcela zdarma

POLOHA Ve svahu v klidném prostředí cca 6 km
od centra Funchalu (hotelový minibus zdarma)
a 2 km od rybářské vesnice Camara de Lobos.
VYBAVENÍ Recepce, restaurace, bar. Na úrovni moře bazén
(přístup po svažité cestě zahradou a po schodech), bar u bazénu,
terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Přímo u hotelu pláž částečně s tmavým vulkanickým

PORTUGALSKO
MADEIRA

pískem, na ni navazuje kamenitá pláž Praia Formosa.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), telefon, TV/sat., trezor za poplatek, minilednička,
set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa.
Na vyžádání pokoje a suite pro 2 dospělé + 2 děti.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: malé fitness,
stolní tenis. Za poplatek: biliár, hrací automat.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

PORTUGALSKO
MADEIRA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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3,5

Aparthotel Florasol ccc

TripAdvisor 564 hodnotících

PORTUGALSKO > MADEIRA > FUNCHAL
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Prostorná apartmá vhodná
pro rodiny se 2 dětmi
• V blízkosti pobřeží s promenádou –
veřejná koupaliště pouze 300 metrů

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní
tenis, biliár. Za poplatek: masáže. Možnost využít
zdarma vnitřní bazén, jacuzzi, saunu nebo malé fitness
v komplexu Mimosa/Estrelicia (cca 400 m).
ZÁBAVA Bary a restaurace v blízkém okolí.

• Výhodný poměr kvality a ceny

PRO DĚTI Brouzdaliště, dětský koutek,

• Hotel řetězce Dorisol

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: lido cca 300 m od hotelu

Studio

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro, Diners Club.
WEB www.dorisol.com

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

POLOHA Na hlavní třídě Estrada Monumental, podél
níž se dá dojít procházkou do centra Funchalu (cca 2,5 km,
autobusová zastávka v blízkosti). Mořské pobřeží s krásnou
promenádou vedoucí k veřejným koupalištím cca 300 m.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar. Venku
bazén a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

PORTUGALSKO
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PLÁŽ Veřejné koupaliště (lido) cca 300 m (vstup
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za poplatek). Kamenitá pláž cca 1 km.
POPIS POKOJŮ ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
TV, telefon, trezor za poplatek, obývací část s kuchyňským
koutem, balkon nebo terasa. AP: viz ST, oddělená ložnice.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Studio (ST) hhh

| hhi | hii

Apartmá (AP) hhhh

| hhhi | hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,5

Hotel Quinta Splendida cccc

TripAdvisor 609 hodnotících

PORTUGALSKO > MADEIRA > CANIÇO DE BAIXO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Perla uprostřed botanické zahrady

Studio (ST, STP, STSS) hh
Apartmá (AP) hhhh

| hi

| hhhi | hhii

s překrásnými výhledy na Atlantik – ideální

Suite (SU) hh

místo pro klidnou, odpočinkovou dovolenou

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Široký výběr masáží a procedur ve spa centru

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.

• Doporučujeme zapůjčení auta

Za poplatek: fitness, dvě golfová hřiště cca 15 minut autem.
ZVLÁŠTNOSTI Rozlehlá zahrada s cca

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: kamenitá cca 2 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

1 000 druhů rostlin, zeleninová zahrada, procházky
s odborným výkladem, ochutnávky vín.
ZÁBAVA Příležitostně večerní vystoupení a show.
PRO DĚTI Brouzdaliště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Dítě: letenka zdarma

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

POLOHA V centru malebného městečka Caniço,

WEB www.quintasaplendida.com

v kopci 2 km nad pobřežím s kouzelným výhledem

wellness & spa

VYBAVENÍ Několik nízkých budov v rozsáhlé botanické

• Rozsáhlé spa centrum

zahradě (cca 30 000 m2). Vstupní hala s recepcí, koktejl

• Vstup od 16 let

a noční bar, 2 hlavní restaurace, thajská restaurace à la

• Vnitřní vyhřívaný bazén, sauna, turecké

carte, konferenční sál, zimní zahrada, čítárna s knihovnou.

lázně, jacuzzi, salon krásy, masáže, horké

V zahradě bazén (temperován), snack bar u bazénu,

kameny, ledové sprchy, řada jedinečných

terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

léčebných a relaxačních procedur

PORTUGALSKO
MADEIRA

na oceán. Letiště cca 8 km, Funchal cca 12 km.

PLÁŽ Kamenitá pláž cca 2 km.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
TV/sat., telefon, trezor za poplatek, minibar, balkon nebo terasa.
ST/STP: viz DR, kuchyňský kout. STSS: viz ST, strana k moři.
AP: viz ST, oddělená ložnice. SU: viz DR, luxusněji vybavené,
v hlavní budově, volný vstup do spa, pouze pro dospělé.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

| hi

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,5

Hotel Four Views Oasis cccc

TripAdvisor 1 030 hodnotících

PORTUGALSKO > MADEIRA > CANIÇO DE BAIXO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Výhodná poloha u promenády
a v dosahu centra Caniço

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhi

| hh | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhh

| hhi | hii

• Moderní hotel přímo u kamenité pláže

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu,

• Krásná vzrostlá zahrada s palmami

k jídlu voda, sklenice vína, piva nebo džusu zdarma.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: biliár, stolní

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: kamenitá cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: zcela zdarma

tenis, fitness. Za poplatek: škola potápění, možnost golfu
na hřištích Palheiro Golf nebo Santo da Serra Golf (cca 12 km).
ZÁBAVA Živá hudba v baru, zábavné večerní programy.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, herna,
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu, internetový koutek.
POLOHA Ve vesničce Caniço de Baixo přímo u pobřežní

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

promenády a jen cca 2 km od centra Caniço (v kopci)

WEB www.fourviewshotels.com

s mnoha restauracemi, bary a obchody (zastávka autobusu

wellness & spa

cca 150 m). Hotelový minibus do Funchalu (cca 12 km)
zdarma, přírodní podmořská rezervace Garajau cca 2 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, bar,
restaurace à la carte, společenská místnost s TV, kadeřnictví,
salon krásy, konferenční sál, klenotnictví, minimarket. V zahradě

• Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén,
sauna, turecké lázně, jacuzzi

• Za poplatek: masáže, kosmetické
procedury, balneoterapie aj.

PORTUGALSKO
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bazén s mořskou vodou (možnost vyhřívání), bar u bazénu,
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terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Kamenitá pláž jen přes promenádu, molo se schůdky.
Přímé vstupy do moře cca 5 minut chůze – na konci promenády.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, minibar, TV/sat., telefon, trezor
za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, balkon
nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel Calheta Beach cccc

TripAdvisor 1 155 hodnotících

PORTUGALSKO > MADEIRA > CALHETA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

• Atraktivní poloha přímo u uměle zbudované
světlé písečné pláže – pozvolný vstup do moře
• Mimo rušná turistická centra – ideální
pro klidnou dovolenou a relaxaci
• Pouze s individuálním transferem (možnost
dokoupení) nebo se zapůjčením auta

k moři. SUSV: viz SU, výhled na moře. SUSVS: viz SUSV,
prostornější, bez kuchyňského koutu.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

| hi

Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhh
Suite (SU, SUSS) hhhh

| hhi | hii

| hhhi | hhii

Suite (SUSV, SUSVS) hhh

| hhii | hhi

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
Transfer z letiště: bez transferu
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, jacuzzi,
turecké lázně, sauna. Za poplatek: biliár, masáže.
ZVLÁŠTNOSTI Vzhledem k odlehlejší poloze služby
průvodce pouze na telefonu (bez možnosti zakoupení výletů).
Cena bez transferu (možnost dokoupení). Doporučujeme
rezervaci auta přímo z letiště (drahé přistavení).
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub,

Calheta, hlavní město Funchal cca 30 minut autem

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

(hotelový minibus za poplatek). V blízkosti malý jachetní

PRO HANDICAPOVANÉ Pokoj přizpůsobený

přístav s promenádou, několik obchodů, restaurace.

pro handicapované klienty.

VYBAVENÍ 2 budovy propojené koridorem, vstupní

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

hala s recepcí, restaurace, restaurace à la carte, lobby bar,

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu, internetový koutek.

bar, vnitřní bazén, supermarket. V zahradě bazén, bar

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

u bazénu, terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

WEB www.savoyresorts.com

PLÁŽ Přímo u písečné pláže, pozvolný vstup do moře,

all inclusive

lehátka a slunečníky za poplatek. Mola chránící před
velkými vlnami, v letních měsících klidné koupání.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, trezor za poplatek,

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Vybrané místní alkoholické a nealkoholické
nápoje (10.00–23.00 hod.)

balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.

• Lehký snack (10.00–13.00 a 14.30–18.30 hod.)

SU: viz DR, oddělená ložnice a obývací část s kuchyňským

• Možnost večeře v restauraci à la carte

koutem, trezor, ve vedlejší budově. SUSS: viz SU, strana

Volejte zdarma 800 12 10 10

PORTUGALSKO
MADEIRA

ZÁBAVA Animační program, večerní show.
POLOHA Na jihozápadním pobřeží Madeiry ve vesničce

(2× za pobyt, nutná rezervace)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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PORTUGALSKO > MADEIRA > FUNCHAL

Hotel Melia Madeira Mare Resort & Spa ccccc

PORTUGALSKO > MADEIRA > FUNCHAL

Hotel Girassol cccc

DO 13 LET

DO 13 LET

PORTUGALSKO > MADEIRA > FUNCHAL

PORTUGALSKO > MADEIRA > MACHICO

PORTUGALSKO
MADEIRA

Studia Mimosa ccc

Hotel Dom Pedro Madeira cccd

DO 12 LET

DO 12 LET
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

PORTUGALSKO > MADEIRA > CANIÇO DE BAIXO

PORTUGALSKO > MADEIRA > CANIÇO DE BAIXO

Hotel Roca Mar cccc

Hotel Royal Orchid cccc

DO 13 LET

PORTUGALSKO > MADEIRA > CANIÇO DE BAIXO

DO 13 LET

PORTUGALSKO > MADEIRA > SANTA CRUZ

Hotel Vila Galé cccc

PORTUGALSKO
MADEIRA

Hotel Cais da Oliveira cccc

DO 13 LET

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

DO 13 LET

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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ZÁBAVA I ODPOČINEK
NA JEDNOM MÍSTĚ

MALTA

MALTA

Ostrov Malta není velký svou rozlohou,
ale najdete zde opravdu všechno –
slunce, moře, pláže, potápění, aquapark
s delfíny, skvělé jídlo a pití, hudební
festivaly, slavnosti a především
historické a kulturní bohatství. Malta
má typicky středomořské počasí, které
se vyznačuje téměř nulovými srážkami
v letním období. Chcete-li na své
dovolené zažít něco netradičního,
vydejte se na Maltu a navštivte
podmořské jeskyně, které jsou
bezesporu největším lákadlem ostrova.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Měsíc v roce

V

VI

VII

VIII

IX

X

denní teplota vzduchu (°C)

23

27

30

30

28

26

teplota vody (°C)

18

21

24

25

24

22

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

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

MALTA

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku

249

POZNEJTE HISTORII
MALTA

MALTA

A

250

BAZILIKA TA'PINU

Impozantní kostel v románském
stylu se nachází na ostrově Gozo
několik kilometrů za městem
Victoria a shlíží na celý ostrov z malého kopce. Ta’Pinu je
národní svatyní Panny Marie
a důležitým poutním místem.
Papež Pius XI. jí přidělil status
baziliky v roce 1932.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

KATEDRÁLA SV. JANA

Barokní katedrála sv. Jana ve Vallettě ohromuje zejména
bohatou vnitřní výzdobou. Byla hlavní katedrálou johanitů, hlavní loď je lemována osmi postranními kaplemi
věnovanými vždy jednomu či více oddílům řádových
rytířů. Největší pýchou je oltářní obraz od Caravaggia
nazvaný „Stětí Jana Křtitele".

D

CHRÁM HAGAR QIM

Na neobydleném jižním pobřeží Malty proti ostrůvku
Fifla Island se nachází tajemné megalitické chrámy
Hagar Qim a Mnajdra, které jsou zapsány na seznamu
světového dědictví UNESCO. Stáří památek se datuje
zhruba do doby 3500 př. n. l. Největší megalit má více
než 20 tun.

Volejte zdarma 800 12 10 10

C

KOSTEL A KAPLE PANNY MARIE

Dominantu města Mellieha tvoří majestátní barokní
kostel s rozlehlým podzemím a jeskynní kaplí Panny
Marie. V ní je umístěna vzácná freska Panny Marie
s dítětem. Od kostela je krásný výhled na záliv
St. Paul’s Bay, největší maltskou pláž v zálivu
Mellieha Bay i ostrovy Gozo a Comino. Kostel
je nejuctívanějším místem na ostrově Malta.

E

„MLČÍCÍ MĚSTO“ MDINA

Mdina, opevněné středověké tzv. tiché nebo mlčící
město, je bývalým hlavním městem ostrova. Leží
na strategickém místě na návrší uprostřed Malty.
Silné zemětřesení roku 1693 zničilo většinu budov
v Mdině. Ve městě je až na výjimky zakázána
automobilová doprava.
Bohatě zdobená hlavní brána s mostem přes příkop
„si zahrála“ ve známém seriálu Hra o trůny.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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KOUPÁNÍ A POTÁPĚNÍ
MALTA

MALTA

F
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MODRÁ LAGUNA

Mezi Cominem a přilehlými
ostrůvky Cominotto se rozprostírají průzračné, azurové vody
Modré laguny s bílým písčitým
dnem a bohatým podmořským
životem. Je navštěvována velkým
množstvím turistů a výletních
lodí, patří mezi oblíbená místa
pro potápění, šnorchlování
i koupání.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

PLÁŽ SLIEMA

Pobřeží spojující Sliemu a St. Julian’s lemuje promenáda
a skalnatá pláž, na které se můžete vyhřívat a odpočívat
na placatých kamenech, vstup do vody je někde možný
i po schůdcích.

I

PARADISE BAY

Krásná přírodní pláž se světlým pískem s výhledem
na cca 1 km vzdálené středisko Cirkewwa, odkud odjíždějí trajekty na blízké ostrovy Gozo a Comino. Na pláži
pod útesem (přístup částečně po schodech) najdete
veškerý plážový servis včetně občerstvení. V okolí jsou
také ideální podmínky pro šnorchlování.

Volejte zdarma 800 12 10 10

H

GOLDEN BAY

Jednou z nejkrásnějších a nejoblíbenějších pláží
na Maltě je Golden Bay na západě ostrova. Pláž s jemným zlatavým pískem a pozvolným vstupem do moře
poskytuje veškerý plážový servis včetně nabídky vodních
sportů. Nedaleko Golden Bay leží další dvě velmi pěkné
přírodní písečné pláže.

J

POTÁPĚNÍ

Malta je velmi oblíbeným cílem pro začínající i zkušené
potápěče, pobřeží souostroví je pro potápění nebo
šnorchlování ideálně členité. Na mnoha místech jsou
k vidění krásné krasové útvary, hned pod hladinou lze
narazit na labyrinty podmořských jeskyní a také vraky
lodí a letadel, zejména z dob druhé světové války.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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TIPY NA VÝLETY
MALTA

MALTA

K
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MODRÁ JESKYNĚ

Modrá jeskyně (Blue Grotto) je
soustava jeskyň na jihovýchodě
ostrova. V jeskyni podle dávných
pověstí žily nymfy. Návštěva
je nejlepší v brzkých ranních
hodinách, kdy lom slunečních
paprsků vytváří pestré barvy. Jeskyně je také velmi oblíbená mezi
potápěči, pro výlety na lodích je
přístupná celoročně.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

OSTROV GOZO

Nenechte si ujít návštěvu krásně zeleného a poklidného
ostrova Gozo. Můžete obdivovat přístav Mġarr, hlavní
město Victoria (stále často nazývané Rabat), ležící
na úpatí starobylé pevnosti (Cittadella), megalitický
chrám Ġgantija, baziliku Ta’Pinu, letovisko Marslaforn,
písečnou pláž Ramla I-Hamra a mnoho dalších zajímavostí a přírodních krás.

N

MARSAXLOKK

Městečko Marsaxlokk, hlavní rybářské středisko ostrova,
je proslaveno svým velkým nedělním rybářským trhem,
turistické trhy jsou však každý den. Ochutnejte rybí speciality v některé z místních restaurací a užijte si pohled
na pestrobarevné loďky „luzzu“ pohupující se na vlnách
přístaviště!

Volejte zdarma 800 12 10 10

M

PEPKOVA VESNIČKA

Nedaleko Melliehy se nachází zátoka Anchor Bay,
překrásné místo ideální pro plavání a potápění. V roce
1979 zde byl zfilmován Pepek námořník a kulisy pirátské vesnice jsou dnes lákadlem pro děti i dospělé, kteří
si zde užijí mnoho atrakcí a doprovodných představení.

O

LODNÍ VÝLETY

Velmi atraktivní je možnost lodních výletů – za potápěním, na ostrovy Gozo a Comino, plavba kolem
ostrova s vyhlídkou na majestátní hlavní město Vallettu.
Z široké nabídky si vybere každý návštěvník ostrova.

On-line prodej na www.fischer.cz

MALTA

L

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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AKTIVNÍ DOVOLENÁ
MALTA

MALTA

P
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VALLETTA

Hlavní město bylo postaveno již
v polovině 16. století jako pevnost
s navzájem kolmými ulicemi,
které poskytují celý den stín
a profukuje jimi vánek od moře.
Valletta je živým městem, které
kromě spousty výstavních paláců,
kostelů a muzeí nabízí i mnoho
obchůdků, restaurací, kaváren
a rychlého občerstvení. Typické
jsou úzké uličky s barevnými balkony, kterými si obyvatelé rozšiřovali obytnou plochu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

AQUAPARK

Kdo má rád vodní radovánky, určitě vyrazí do aquaparku Splash & Fun Water Park poblíž města St. Julian’s,
který nabízí množství toboganů, skluzavek a jiné zábavy
pro všechny věkové kategorie. Na představení cvičení
s delfíny vyrazte do blízkého Mediterraneo Marine Park.

S

PŘÍSTAV MGARR

Malebné přístavní městečko Mgarr se nachází na jihovýchodním pobřeží ostrova Gozo a je vstupní branou
pro turisty přijíždějící lodí z Malty. Přístav je obehnán
molem a je bezpečný i v zimních bouřlivých měsících.
Útočiště zde nacházejí jachty, kotví tu i menší rybářská
flotila. Nad přístavem se tyčí kostely Panny Marie Lurdské a Panny Marie Loretánské.

Volejte zdarma 800 12 10 10

JAZYKOVÉ KURZY

R

Pokud chcete zkombinovat odpočinek se vzděláním,
je Malta ideálním místem. Jazyková škola IELS ve městě
Sliema nabízí kurzy angličtiny (druhý úřední jazyk
na Maltě) pro všechny věkové kategorie a různé úrovně
znalostí. Na vyžádání zajistíme výuku i ubytování.

T

ZAHRADY BARRAKKA GARDENS

Při prohlídce hlavního města si nenechte ujít návštěvu
místních zahrad. Dolní a Horní zahrady Barrakka jsou
vystavěny nad sebou a nacházejí se nedaleko pevnosti
Fort St. Elmo, která dnes slouží jako muzeum. Je z nich
nádherný výhled na protilehlé „Trojměstí" (Senglea, Vittoriosa a Cospicua) a také na přístav Grand Harbour.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

MALTA

Q

257

MALTA
A

Marsalforn

L

POZNEJTE HISTORII
A
B
C
D
E

S

Bazilika Ta'Pinu
Katedrála sv. Jana
Kostel a kaple Panny Marie
Megalitický chrám Hagar Qim
„Mlčící město“ Mdina

F

GOZO
J

Ma
Cirkewwa

I

M

KOUPÁNÍ
F
G
H
I
J

Modrá laguna
Pláž Sliema
Golden Bay
Paradise Bay
Potápění

AKTIVNÍ DOVOLENÁ
P
Q
R
S
T

H

G

Valletta
Aquapark
Jazykové kurzy
Přístav Mgarr
Zahrady Barrakka Gardens

TIPY NA VÝLETY
K
L
M
N

MALTA

O

Modrá jeskyně
Ostrov Gozo
Pepkova vesnička
Marsaxlokk
Lodní výlety

258

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

STŘEDOZEMNÍ MOŘE
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5 km
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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POBYTOVÉ OBLASTI
ST. JULIAN’S
Doba transferu z letiště cca 25 minut

1 Hotel InterContinental ccccc

str. 271

1

SLIEMA
Doba transferu z letiště cca 25 minut

1

1 Aparthotel Plaza ccc
2 Hotel Preluna cccc

2

str. 273
str. 272

IELS

BUGIBBA / QAWRA /
ST. PAUL'S BAY
1
2

6

4
5

1 Hotel Dolmen cccc
2 Hotel db San Antonio Hotel + Spa cccc
3 Hotel Qawra Palace cccd
4 Hotel Primera ccc
5 Hotel Sunflower ccc
6 Hotel Soreda cccc
7 Hotel Porto Azurro ccc

str. 269
str. 268
str. 274
str. 275
str. 274
str. 270
str. 275

MALTA

7

Doba transferu z letiště cca 40 minut

3

260

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

MELLIEHA
Doba transferu z letiště cca 50 minut

1 Hotel db Seabank Resort + Spa cccc

str. 266

1

MARFA / CIRKEWWA
Doba transferu z letiště cca 50 minut

3

1 Hotel Paradise Bay cccd
2 Hotel LABRANDA Riviera Hotel & Spa cccc
3 Hotel Ramla Bay Resort cccc

str. 263
str. 265
str. 264

2

1

GOLDEN BAY
Doba transferu z letiště cca 50 minut

1 Hotel Radisson Blu Golden Sands Resort & Spa ccccc

str. 262

MALTA

1

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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Hotel Radisson Blu Golden Sands Resort & Spa ccccc

4,5
TripAdvisor 5 574 hodnotících

MALTA > GOLDEN BAY
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, tenis.

• Hotel v klidné lokalitě u krásné písečné pláže

Za poplatek: potápění, jízda na koních v blízkosti.

• Kvalitní servis, vhodné i pro náročné klienty

ZVLÁŠTNOSTI V hotelu je vybírána místní Eco taxa
0,5 €/den (max. 5 €/os./pobyt) od 18 let.
PRO DĚTI Brouzdaliště, miniklub, dětský bufet, dětská

Transfer z letiště: cca 45 minut

postýlka zdarma (na vyžádání), hlídání dětí za poplatek.

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

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

Dítě: zcela zdarma

WEB www.radissonhotels.com/en-us/
hotels/radisson-blu-resort-malta-spa

POLOHA V klidné lokalitě na západním pobřeží ostrova
přímo u známé pláže Golden Bay. Přírodní pláž Għajn Tuffieħa
Bay cca 900 m, Pepkova vesnička cca 3 km, město St. Paul’s Bay
cca 6 km. Několik restaurací a barů v blízkosti, autobusová

wellness & spa

• Zdarma: vnitřní bazén, sauna, pára
• Za poplatek: masáže, různé druhy procedur

zastávka cca 200 m.
VYBAVENÍ 3 budovy, vstupní hala s recepcí, směnárna,
výtahy, restaurace, lobby bar, koktejl bar, 3 restaurace à la carte,
konferenční centrum, obchod se suvenýry. Venku 2 bazény, bar
u bazénu a terasy s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž Golden Bay pod hotelem, lehátka
a slunečníky zdarma. Bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,
župany), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar,
set na přípravu kávy a čaje, balkon. DRSVX: viz

MALTA

DRX, výhled na moře. SU: viz DRX, prostornější,
obývací část. SUSV: viz SU, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRSVX) hhh
Suite (SU, SUSV) Hhh

| hhi

| hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bohatého bufetu.

262

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,5

Hotel Paradise Bay cccd

TripAdvisor 494 hodnotících

MALTA > CIRKEWWA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Výtečný výchozí bod pro poznávání

sousedních ostrovů Gozo a Comino
• Vhodné pro klienty, kteří svoji dovolenou

výhled na moře a přístav. DRBV: viz DR, výhled na bazény
a záliv s pláží Paradise Bay, klidnější. JS: viz DR, obývací část.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV, DRBV)

chtějí strávit stranou turistického

hhhh | hhhi | hhii | hii

střediska na klidném místě

Junior suite (JS) hhh

| Hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou
Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

bufetu nebo výběru z menu. K jídlu voda, čepované
pivo a víno zdarma.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: tenis,
stolní tenis, škola potápění, biliar.
ZÁBAVA Animační programy během dne.
PRO DĚTI Brouzdaliště (mořská voda), hřiště,
herna, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

POLOHA V klidné oblasti Cirkewwa na severu ostrova.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Středisko Mellieha s mnoha restauracemi, kavárnami a bary cca

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

6 km. V blízkosti hotelu autobusová zastávka a přístav, odkud

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

vyplouvá trajekt na ostrov Gozo a lodní taxi na ostrov Comino.

WEB www.paradise-bay.com

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, bar,

wellness & spa

minimarket, 2 restaurace à la carte, kadeřnictví, konferenční
sály. Venku 3 bazény (mořská voda), bar u bazénu a terasa

• Vstup od 16 let

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

• Zdarma: vnitřní bazén (mořská voda), sauna

PLÁŽ Malá písečná pláž (při vstupu do moře kameny)

• Za poplatek: vířivka, masáže a zkrášlující

s výhledem na přístav, oddělená pouze silnicí (podchod),

procedury

lehátka a slunečníky zdarma (omezený počet). Oblíbená
a často navštěvovaná písečná pláž Paradise Bay s barem

MALTA

cca 900 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), centrální klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička,
trezor, set na přípravu kávy a čaje, balkon. DRSV: viz DR,

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel Ramla Bay Resort cccc

TripAdvisor 3 015 hodnotících

MALTA > MARFA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• V jedinečné lokalitě přímo u písečné

minilednička, trezor za poplatek, set na přípravu kávy a čaje,
balkon. DRSV: viz DR, prostornější, výhled na moře.

pláže s nádherným výhledem

DRSVX: viz DRSV, v nové části, moderně zařízené, trezor

na ostrovy Gozo a Comino

zdarma. SU: viz DRSVX, 2 koupelny, obývací část, cca 70 m2.

• Ideální volba pro rodiny s dětmi a příznivce
klidné a odpočinkové dovolené
• Hotel s kvalitními službami
Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hii

• Za poplatek: masáže, různé zkrášlující
a regenerační procedury

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack (11.00–12.30 a 14.30–18.30 hod.)

Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhhh

| hhhi | hhii

• Sendviče a zákusky (11.00–22.00 hod.)

Dvoulůžkový pokoj (DRSVX) hh

| hi

• Vybrané místní a zahraniční alkoholické

Suite (SU) hhhh

| Hhhi | hhii

a nealkoholické nápoje (11.00–23.00 hod.)

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• 1× výlet na ostrov Comino

Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Naplněný minibar při příletu, doplnění za poplatek

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, biliár,
stolní tenis. Za poplatek: tenis a široký výběr vodních
sportů na pláži včetně rybářských výletů a lodního taxi transferu

MALTA

na sousední ostrov Comino, v blízkosti hotelu potápěčské centrum.
POLOHA V klidné oblasti na severu ostrova Malta.

ZÁBAVA Denní a večerní animační programy.

Rušné turistické středisko Mellieha s mnoha nákupními

PRO DĚTI Brouzdaliště (mořská voda), hřiště, miniklub,

a zábavními možnostmi cca 5 km, hlavní město Valletta cca

herna, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

30 km. Spojení hotelovým autobusem za poplatek (1× denně

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje

vyjma neděle a svátků) nebo linkovým autobusem, zastávka

několika pokoji přizpůsobenými pro handicapované

cca 400 m. Přístav s trajekty na ostrov Gozo cca 1,5 km.

klienty. Bezbariérový pohyb v areálu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, 3 restaurace,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

restaurace à la carte, minimarket, konferenční sál, kavárna.

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

Venku 3 bazény (mořská voda), bar u bazénu, terasa

Za poplatek: internetový koutek.

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PLÁŽ Menší písečná pláž s pozvolným vstupem

WEB www.ramlabayresort.com

do moře přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.

wellness & spa

Velká písečná pláž Mellieha Bay s pozvolným vstupem
do moře cca 5 km, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
centrální klimatizace (omezený provoz), TV/sat., telefon,

264

Volejte zdarma 800 12 10 10

• Vstup od 17 let

• Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén, sauna,
pára, jacuzzi

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Hotel LABRANDA Riviera Hotel & Spa cccc

4,0
TripAdvisor 2 443 hodnotících

MALTA > MARFA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

• Kvalitní hotel přímo na břehu moře s krásným
výhledem na sousední ostrovy Gozo a Comino
• Ideální volba pro klienty, kteří hledají
klidnou a ničím nerušenou dovolenou

k moři. DRSV: viz DR, výhled na moře. DRSVS: viz DR,
prostornější, přímý výhled na moře. JSSV: viz DRSV, oddělená

Transfer z letiště: cca 60 minut

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh

Pláž: molo cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

Junior suite (JS) hhhh

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack (11.30–17.00 hod.)

obývací část. FR: 2 propojené DR pokoje.

Rodinný pokoj (FR, FRSS) hhhh

all inclusive

| hhi | hii

| Hhhi | hhii

| Hhhi | hhii

• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje (10.00–23.00 hod.)
• Možnost večeře v tematické restauraci
(1× za pobyt, nutná rezervace)

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, stolní
tenis, šlapadla, kajaky. Za poplatek: škola potápění.
ZÁBAVA Denní animační program, příležitostně
večerní zábavný program.
PRO DĚTI Brouzdaliště (mořská voda), miniklub,

POLOHA V klidné oblasti na severu ostrova. Rušné

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

turistické středisko Mellieha s mnoha nákupními

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje

a zábavními možnostmi cca 4 km, hlavní město Valletta cca

přizpůsobené pro handicapované klienty.

30 km. Spojení linkovým autobusem, zastávka cca 300 m.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Zastávka vodního taxi na ostrov Comino u hotelu.

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace,

Za poplatek: internetový koutek.

4 tematické restaurace, několik barů a malý obchod.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Venku 2 bazény (mořská voda), bar u bazénu a terasa

WEB www.rivierahotelmalta.com

s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

wellness & spa

do moře cca 100 m, přístup do moře z mola, lehátka
a slunečníky za poplatek. Velká písečná pláž Mellieha Bay
s pozvolným vstupem do moře cca 2 km, známá pláž
Paradise Bay cca 2 km.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

• Vstup od 16 let

• Zdarma: vnitřní bazén (mořská voda),
hydromasážní bazén, jacuzzi, sauna a pára
• Za poplatek: masáže, různé zkrášlující

MALTA

PLÁŽ Menší uměle vytvořená pláž se skalnatým vstupem

a regenerační procedury

centrální klimatizace (omezený provoz), TV/sat., telefon, minibar
(voda zdarma), set na přípravu kávy a čaje, trezor, balkon nebo
terasa. DRPV: viz DR, výhled na bazén. DRSS: viz DR, strana

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,5

Hotel db Seabank Resort + Spa cccc

TripAdvisor 7 948 hodnotících

MALTA > MELLIEHA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

• Kompletně zrenovovaný hotel na jedinečném
místě u jedné z nejhezčích pláží
• Vhodné pro rodiny s dětmi a všechny klienty,
kteří si svoji dovolenou chtějí doopravdy užít

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRPV) hhhh

| hhhi | hhii

Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hh

| hi

Rodinný pokoj (FR, FRPV) hhhh

| hhhi | hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

stolní tenis, šipky, minigolf, boccia, plážový volejbal.

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Možnost výměny večeře formou bufetu
za tematickou večeři nebo vybrané menu
v restauracích à la carte (nutná rezervace)
• Pozdní kontinentální snídaně
(10.00–12.00 hod.)

Za poplatek: biliár, bowling (1 hra pobyt/

• Lehký snack (16.00–17.00 hod.)

pokoj zdarma, nutná rezervace), půjčovna kol.

• Vybrané místní alkoholické a nealkoholické

ZVLÁŠTNOSTI Nedaleko hotelu se nachází Pepkova

nápoje (10.00–24.00 hod.)

vesnička – místo, kde se natáčel slavný film Pepek námořník.
ZÁBAVA Animační program, herna, večerní zábavný program.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub, hlídání dětí

POLOHA V zálivu Mellieha Bay. Historické centrum

za poplatek (na vyžádání), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

střediska Mellieha s romantickými uličkami, obchody

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje

a kavárnami cca 1,5 km. V blízkosti hotelu menší promenáda

přizpůsobené pro handicapované klienty. Bezbariérový

s restauracemi a možností drobných nákupů. Hlavní město

pohyb v areálu včetně rampy do bazénu.

Valletta cca 20 km, autobusová zastávka cca 50 m.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace,

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

několik restaurací à la carte, lobby, bar, obchod,

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

kadeřnictví. Venku bazén, bar u bazénu a terasa

WEB www.seabankhotel.com

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

wellness & spa

PLÁŽ Oblíbená písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře, vhodná pro děti, pouze přes pobřežní
komunikaci, lehátka a slunečníky za poplatek.

MALTA

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
centrální klimatizace (omezený provoz), TV/sat., telefon,
minibar, set na přípravu kávy a čaje, trezor, balkon nebo

• Vstup od 16 let

• Zdarma: vnitřní bazén, jacuzzi, sauna,
turecké lázně
• Za poplatek: masáže, regenerační
a relaxační procedury

terasa. DRPV: viz DR, výhled na bazén. DRSV: viz DR,
výhled na moře. FR: viz DR, oddělený druhý pokoj,
možná palanda. FRPV: viz FR, výhled na bazén.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

MALTA

Pepkova vesnička

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,5

Hotel db San Antonio Hotel + Spa cccc

TripAdvisor 5 464 hodnotících

MALTA > QAWRA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

• Velmi kvalitní služby a servis, vyhlášená
kuchyně

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hh
Rodinný pokoj (FR, FRSV) hhhi

| hi

| Hhii

• Bohatý program all inclusive

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Ideální poloha u pláže a zároveň v centru

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

střediska
• Skvělý výchozí bod pro poznávání ostrova

plážový volejbal, šipky, fitness. Za poplatek: půjčovna kol,
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.

Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: skalnatá cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

PRO DĚTI 2 brouzdaliště se skluzavkou, miniklub (4–12 let),
herna, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje
několika pokoji přizpůsobenými pro handicapované
klienty. Bezbarierový pohyb v areálu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc Superior
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

POLOHA V letovisku Qawra cca 15 km od hlavního

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

města Valletta. Letiště je vzdáleno 20 km, autobusové nádraží

WEB www.dbhotelsresorts.com/dbsanantonio/hotel/

cca 150 m.

wellness & spa

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace,
4 tematické restaurace, 2 bary, kavárna, obchod se suvenýry,

• Za poplatek: masáže a různé druhy procedur

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

all inclusive

PLÁŽ Skalnatá pláž cca 100 m, přístup přes místní
komunikaci, lehátka za poplatek. Část pláže s hrubozrnným

MALTA

• Zdarma: vnitřní bazén, sauna, pára

konferenční sál. Venku bazén, bar u bazénu a terasa

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

pískem, přístup do moře po schůdcích a molech,

• Lehké občerstvení (15.00–17.30 hod.)

skalnaté podloží, doporučujeme boty do vody.

• Vybrané místní alkoholické a nealkoholické

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, trezor, set na přípravu kávy

nápoje (10.00–23.30 hod.)
• Možnost večeře v tematické restauraci

a čaje, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.

(1× za pobyt, příplatek 10 €,

FR: viz DR, prostornější. FRSV: viz FR, výhled na moře.

včetně nealkoholických nápojů,
rozlévaného piva a vína)
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

4,0

Hotel Dolmen cccc

TripAdvisor 6 380 hodnotících

MALTA > BUGIBBA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

DRSVS: viz DRSV, prostornější. JSSV: viz DRSVS,

• Kvalitní hotel se stálou spokojenou klientelou

obývací část, velká terasa.

• Ideální pro rodiny s dětmi a všechny,

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

kteří chtějí být v dosahu moře i zábavy
• Rekonstrukce v roce 2017

Pláž: molo cca 30 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: zcela zdarma

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV, DRSVS)

• Káva, čaj a zákusek, sendviče
(15.00–17.00 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické

hhhh | hhhi | hhii

Junior suite (JSSV) hhhHii
Transfer z letiště: cca 40 minut

all inclusive

| HhhiII

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu včetně
vybraných nápojů – místní víno, pivo, nealkoholické nápoje
a minerální voda. Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: malé fitness,

nápoje (10.00–23.00 hod.)
• Možnost oběda nebo večeře v restauraci
à la carte (nutná rezervace)
• Vstup do kasina Oracle + voucher 10 €
na hru a uvítací drink (1× za pobyt)

sportovní aktivity v rámci animace.
ZVLÁŠTNOSTI V zahradě hotelu pozůstatky
megalitické stavby dolmenu ze 3. století př. n. l.

POLOHA V těsné blízkosti centra Bugibby s mnoha

ZÁBAVA Denní animační programy, příležitostně

obchody, restauracemi, bary a kavárnami. Hlavní

zábavné večery. Kasino Oracle, noční klub.

město Valletta cca 16 km, spojení linkovým autobusem

PRO DĚTI Bazén s mořskou vodou (lido), 2 brouzdaliště,

(autobusové nádraží v bezprostřední blízkosti).

miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy,

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje

restaurace, restaurace à la carte, kavárna, lobby

přizpůsobené pro handicapované klienty.

bar a konferenční centrum. V prostorné udržované

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

zahradě 2 bazény, bar u bazénu, terasa s lehátky

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

Za poplatek: internetový koutek.

PLÁŽ Plážový klub s bazénem (mořská voda), barem a terasou

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

s lehátky a slunečníky zdarma, oddělený pouze pobřežní

WEB www.dolmen.com.mt

silnicí, přístup podchodem. Vstup do moře po schůdcích

wellness & spa

písečnou pláž se skalnatým (žebřík) a úzkým písečným
vstupem do moře. Lehátka a slunečníkyza poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

• Vstup od 17 let, dětem ve věku 9–17 let
umožněn vstup do vnitřního bazénu
v doprovodu dospělých

klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, set na přípravu

• Zdarma: vnitřní bazén, jacuzzi, sauna, pára

kávy a čaje, trezor, balkon. DRSV: viz DR, výhled na moře.

• Za poplatek: masáže, různé zkrášlující procedury

Volejte zdarma 800 12 10 10

MALTA

z mola. Z plážového klubu přímý vstup na uměle vytvořenou

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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3,5

Hotel Soreda cccc

TripAdvisor 2 397 hodnotících

MALTA > QAWRA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

• Příjemný hotel s pěknými bazény

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

• Výhodný poměr ceny a kvality

WEB www.soredahotelmalta.com

Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: skalnatá cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Vybrané místní alkoholické a nealkoholické
nápoje (10.00–23.00 hod.)
• Lehký snack během dne

Dítě: letenka zdarma

POLOHA V letovisku Qawra cca 15 km od hlavního města
Valletta. Centrum Bugibby cca 1,3 km, autobusová zastávka u hotelu.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna,
výtahy, restaurace, lobby/piano bar, čistírna, vnitřní
bazén. Venku bazén, střešní bazén, bar u bazénu
a terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Kamenité pobřeží s žebříky cca 500 m.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, trezor za poplatek,
set na přípravu kávy a čaje, balkon (možný do vnitrobloku).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhh

| hhhi | hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.

MALTA

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: biliár,
fitness, sauna, jacuzzi, masáže.
ZÁBAVA Zábavné večery a živá hudba.
PRO DĚTI Brouzdaliště, herna, dětská
postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Hotel InterContinental ccccc

4,0
TripAdvisor 4 784 hodnotících

MALTA > ST. JULIAN’S
REZERVUJTE IHNED:

DO 16 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
Za poplatek: bowling, squash.

• Hotel vhodný i pro náročnější klienty

• V blízkosti možnosti zábavy a nákupů

ZÁBAVA Občasné večerní programy, možnosti zábavy

• Privátní písečná pláž

v okolí hotelu.
PRO DĚTI Miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje pokoji

Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

pro handicapované, bezbariérový pohyb v hotelu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

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

Dítě: pobyt zdarma

WEB www.malta.intercontinental.com

POLOHA Nedaleko centra střediska, restaurace, bary

wellness & spa

• Zdarma: vnitřní bazén, sauna, pára,

a obchody v okolí, autobusová zastávka v blízkosti.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, výtahy,
restaurace, několik barů, 4 restaurace à la carte, konferenční sál.

turecké lázně
• Za poplatek: masáže a různé druhy procedur

Venku 2 bazény, bar u bazénu a terasy s lehátky, slunečníky
a osuškami zdarma.
PLÁŽ Malá privátní písečná pláž s barem cca 200 m,
lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,
župany), klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, set na přípravu
kávy a čaje za poplatek a balkon. DRPVX: viz DRX, výhled
na bazén. FR: viz DRX, prostornější. Na vyžádání suite (více typů)
s přístupem k privátnímu panoramatickému bazénu a sky baru.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hhi

MALTA

Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRPVX) hhh
Rodinný pokoj (FR) hhhh

| Hhhi | hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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3,5

Hotel Preluna cccc

TripAdvisor 2 599 hodnotících

MALTA > SLIEMA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

na moře. DRSVS: viz DRSV, prostornější, DVD, župany,

• Zrekonstruovaný hotel přímo u promenády

voda v minibaru, přímý výhled na moře.

• Hotelový plážový klub s bazénem

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

s mořskou vodou
• Vhodné pro všechny věkové kategorie

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRP, DRT,
DRSV, DRSVS) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Transfer z letiště: cca 25 minut
Pláž: molo cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
Za poplatek: biliár, minigolf, potápěčské centrum.
ZÁBAVA Animační program v hlavní sezoně.
PRO DĚTI Brouzdaliště v plážovém klubu (mořská
voda), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

POLOHA Přímo na pobřežní promenádě, obchody,

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

restaurace a bary v blízkém okolí. Živé centrum Sliemy,

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

odkud také vyplouvá trajekt do hlavního města Valletta (cca

WEB www.preluna.com

5,5 km), cca 200 m, autobusová zastávka v blízkosti.

wellness & spa

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace,
restaurace à la carte, lobby/piano bar, kavárna Sakura,

• Vstup od 16 let

konferenční sál, kadeřnictví, prádelna. Střešní terasa

• Zdarma: vnitřní bazén, vířivka, pára a sauna

s jacuzzi a krásnými výhledy na Sliemu a moře.

• Za poplatek: různé druhy masáží

PLÁŽ Hotelový plážový klub u moře s bazénem s mořskou
vodou přes silnici, gril bar s možností lehkého občerstvení
(pouze v hlavní sezoně), terasa s lehátky zdarma, slunečníky
za poplatek, osušky oproti kauci. Vstup do moře po schůdcích

MALTA

z mola. Malá uměle vytvořená pláž s betonovými platy
a malými písečnoooblázkovými úseky cca 1,3 km.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

POPIS POKOJŮ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor, set na přípravu
kávy a čaje. DRT: viz DR, balkon. DRSV: viz DRT, výhled

a zkrášlujících procedur

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký oběd v baru v plážovém klubu (červen–
září v závislosti na obsazenosti hotelu a počasí)
• Vybrané místní alkoholické a nealkoholické
nápoje (11.00–23.00 hod.)
• Lehký snack (11.00–15.00 hod.)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

3,5

Aparthotel Plaza ccc

TripAdvisor 1 682 hodnotících

MALTA > SLIEMA
REZERVUJTE IHNED:

DO 16 LET

proč právě sem?

• Dobře udržovaný aparthotel se skvělým
poměrem kvality poskytovaných služeb a ceny
• Vhodné pro všechny, kteří chtějí

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRP, DRSV, DRSVS)
hhh | Hhi | hii

Studio (ST, STSV) hhhh

| Hhhi | hhii | hii

svoji dovolenou strávit v dosahu

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

nákupních a zábavních možností

Studia možná i bez stravování.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: jacuzzi.

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: kamenitá cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: zcela zdarma

ZÁBAVA Příležitostně večerní zábavný program.
PRO DĚTI Bazén, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.plazahotelsmalta.com

POLOHA Přímo na pobřežní promenádě na rozhraní
středisek Sliema a St. Julian’s. V blízkosti hotelu restaurace,
kavárny a obchody. Živá střediska Sliema (cca 2 km)
a St. Julian’s (1,5 km) dostupná příjemnou procházkou
po pobřežní promenádě nebo linkovým autobusem
(zastávka u hotelu). Hlavní město Valletta cca 6 km.
VYBAVENÍ 2 propojené budovy, vstupní hala s recepcí,
výtah, restaurace, lobby bar, kavárna, konferenční sál, vnitřní
bazén. Na střeše bazén, terasa s lehátky a slunečníky zdarma,
osušky za poplatek, bar s nabídkou nápojů a lehkých snacků.
PLÁŽ Uměle vytvořená pláž s betonovými platy a vstupy
do vody po schůdcích přes ulici, při vstupu do moře kameny.

MALTA

POPIS POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
centrální klimatizace (omezený provoz), telefon, TV/sat., trezor.
DRSV: viz DR, balkon, výhled na moře. DRSVS: viz DRSV,
lednička, set na přípravu kávy a čaje. ST: viz DR, kuchyňský
kout, balkon. STSV: viz ST, výhled na moře.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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4,0

Hotel Qawra Palace cccd

TripAdvisor 84 hodnotících

MALTA > QAWRA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Kvalitní služby a servis

• Cenově výhodná nabídka
Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: kamenitá u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: letenka zdarma

POLOHA V letovisku Qawra cca 16 km od hlavního
města Valletta, letiště vzdáleno cca 20 km. Centrum

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Bugibby cca 1,5 km, zastávka busu u hotelu.

Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hh

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, lobby bar,

Rodinný pokoj (FR) hhhh

pizzerie, kavárna, kadeřnictví, obchod se suvenýry, vnitřní

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

Za poplatek: Internetový koutek.

bazén. Venku bazén (mořská voda), bar u bazénu a terasa

Možnost dokoupení programu all inclusive.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: jacuzzi.

WEB www.qawrapalacemalta.com

PLÁŽ Přístup do moře po žebříku, skalnaté

Za poplatek: minigolf, půjčovna kol, sauna, masáže,

podloží, doporučujeme boty do vody.

biliár, vodní sporty na pláži, potápěčská škola.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), klimatizace,

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.

all inclusive

telefon, TV/sat., minilednička, trezor, balkon nebo terasa.

PRO DĚTI Bazén, brouzdaliště, dětská

• Snack, zmrzlina (11.00–21.00 hod.)

DRSV: viz DR, výhled na moře. FR: viz DR, prostornější.

postýlka zdarma (na vyžádání).

• Vybrané místní alkoholické a nealkoholické

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

přizpůsobené pro handicapované klienty.

| hhi | hii

| hi

| hhhi | hhii

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

nápoje (11.00–23.00 hod.)

4,5

Hotel Sunflower ccc

TripAdvisor 54 hodnotících

MALTA > QAWRA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Oblíbený městský hotel za výhodnou

cenu vhodný pro méně náročné klienty
• Výhodná poloha v klidnější části střediska, ale
zároveň v dosahu centra i možností koupání
• Výchozí bod pro poznávání ostrova
Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná cca 1 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

skalnatým (žebřík) a úzkým písečným vstupem do moře

MALTA

cca 1 km, lehátka a slunečníky za poplatek.
POLOHA V klidné části střediska Qawra. Pobřežní

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), centrální

promenáda a centrum střediska Bugibba s mnoha

klimatizace (omezený provoz), TV/sat., telefon, trezor za poplatek,

obchody, restauracemi, bary a kavárnami cca 900 m.

balkon. DRS: viz DR, prostornější, set na přípravu kávy a čaje.

Možnost drobných nákupů v blízkém okolí.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS) hhh

a bar. Na střeše hotelu bazén, bar u bazénu,

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

jacuzzi, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.

Možnost dokoupení polopenze s nápoji.

PLÁŽ Záliv Qawra se skalnatým pobřežím s betonovými platy

ZÁBAVA Příležitostně večerní zábavný

a schůdky do vody cca 10 minut

program (pouze během hlavní sezony).

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

chůze. Doporučujeme boty do vody, vhodné pro

PRO DĚTI Brouzdaliště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

šnorchlování. Uměle vytvořená písečná pláž se
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Volejte zdarma 800 12 10 10

| hhi | hii

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

On-line prodej na www.fischer.cz

WEB www.sunflowerhotel.com.mt

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

3,5

Hotel Porto Azzurro ccc

TripAdvisor 1 699 hodnotících

MALTA > ST. PAUL'S BAY
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Hotel vhodný pro klienty, kteří chtějí
trávit dovolenou individuálně
• Výhodný poměr kvality a ceny
• Pěkný bazén v zahradě
Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: skalnatá cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: letenka zdarma

Studio (ST) hh

| hi

POLOHA V klidné poloze u moře v zálivu Xemxija s výhledem

Apartmá (AP) hhhh

na St. Paul´s Bay. Centrum střediska Buggiba s restauracemi,

STRAVOVÁNÍ Bez stravování.

bary a obchody cca 3 km, autobusová zastávka cca 150 m.

Možnost dokoupení kontinentální snídaně.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, restaurace

SPORTOVNÍ NABÍDKA

à la carte, bar, minimarket, vnitřní bazén. Venku bazén, bar u bazénu

Za poplatek: biliár, stolní fotbal, masáže.

a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

PRO DĚTI Brouzdaliště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

| Hhhi | hhii

PLÁŽ Skalnaté pobřeží s možností koupání cca 200 m.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek a balkon. ST: viz DR,

Za poplatek: internetový koutek.

kuchyňský kout. AP: viz ST, oddělená ložnice a obytný prostor.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

WEB www.portoazzuro.com.mt

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hii

3,0

Hotel Primera ccc

TripAdvisor 523 hodnotících

MALTA > ST. PAUL'S BAY
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Hotel ve výhodné poloze
v blízkosti centra i moře
• Možnosti zábavy i nákupů v okolí
Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: skalnatá cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: zcela zdarma

POLOHA V blízkosti centra střediska, restaurace, bary

ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu.

a obchody v okolí, autobusová zastávka v blízkosti.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

restaurace, lobby bar, vnitřní bazén. Na střeše

INTERNET Za poplatek: WiFi v hotelu.

bazén a terasa s lehátky a slunečníky zdarma.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PLÁŽ Skalnaté pobřeží s možností koupání cca 100 m.

WEB www.primerahotel.com

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor

MALTA

za poplatek a balkon. DRSS: viz DR, směrem k moři.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSS) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Bez stravování. Možnost
dokoupení snídaně a večeře formou bufetu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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vysvětlivky
Orientační popis základních druhů ubytování
Popis se liší dle specifik jednotlivých destinací a ubytovacích zařízení, viz popis každého ubytovacího zařízení v obrazové části katalogu.
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ Pokoj se dvěma oddělenými lůžky nebo jedním velkým

APARTMÁ (AP2) Jedná se o 3 samostatné místnosti (2 ložnice + 1 obývací místnost s kuchyňským

lůžkem pro 2 osoby (manželská postel), s vlastním sociálním zařízením na pokoji.

koutem vybaveným základním nádobím, elektrickým nebo plynovým vařičem a ledničkou) s vlastním

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ Pokoj se třemi oddělenými lůžky nebo jedním velkým lůžkem pro 2 osoby

sociálním zařízením, počet lůžek odpovídá počtu klientů, které je v apartmá možno ubytovat, většinou

(manželská postel) a další oddělenou postelí (přistýlkou), s vlastním sociálním zařízením na pokoji.

se jedná o 2 pevná lůžka, ostatní místa jsou tvořena přistýlkou nebo rozkládacím gaučem.

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ Pokoj s jedním lůžkem nebo i 2 lůžky

STUDIO Jedná se o samostatnou místnost nejméně s 2 lůžky a s kuchyňským koutem

obsazený pouze 1 osobou, s vlastním sociálním zařízením na pokoji.

vybaveným základním nádobím, elektrickým nebo plynovým vařičem a ledničkou.

RODINNÝ POKOJ Jedná se o větší dvoulůžkový pokoj, ve kterém

SUITE Hotelový typ apartmá bez kuchyňského koutu s možností využití veškerého hotelového servisu.

je možné ubytovat nejméně 2 dospělé osoby a 2 děti.

BUNGALOV Ubytovací jednotka, která tvoří samostatný stavební

APARTMÁ (AP/AP1) Jedná se o 2 samostatné místnosti (1 ložnici + 1 obývací místnost

celek v obdobném uspořádání a vybavení, jako je apartmá (AP).

s kuchyňským koutem vybaveným základním nádobím, elektrickým nebo plynovým vařičem
a ledničkou) s vlastním sociálním zařízením, počet lůžek odpovídá počtu klientů, které je v apartmá

PROMO POKOJE Cenově výhodnější nabídku pokojů. Počet pokojů pro tuto

možno ubytovat, většinou se jedná o 2 pevná lůžka a přistýlku nebo rozkládací gauč.

nabídku je omezen. Tyto pokoje mohou být umístěny v méně výhodné poloze.

VÝHLED NA MOŘE Může být omezen terénem nebo vegetací.

Vysvětlivky ikon
Platinium
Hotel určený pro náročné klienty patřící v dané oblasti mezi nejlepší.

Novinka
Nový hotel v nabídce Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

U nás exkluzivně
Hotel najde na českém trhu pouze v nabídce
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Golf
Hotel je svojí polohou vhodný pro golfisty.

Šnorchlování
Hotel je svojí polohou vhodný pro šnorchlování.

Tobogán
Hotel nabízí v rámci komplexu nebo jeho těsné blízkosti aquapark nebo tobogán
zdarma (vstup může být omezen věkem či výškou).

Splash park
Hotel nabízí v rámci komplexu malé vodní atrakce pro děti zdarma
(vstup může být omezen věkem či výškou).

WiFi zdarma
Hotel poskytuje WiFi připojení zdarma (bližší informace
najdete v popisku hotelu).

Hotel vhodný pro handicapované
Hotel je svým vybavením vhodný pro handicapované klienty
(bližší informace najdete v popisku hotelu).

Pobyt se psem
Hotel nabízí na vyžádání a zpětné potvrzení možnost ubytování se psem
(bližší informace najdete v popisku hotelu).

Parkování zdarma
Hotel nabízí parkování zdarma (počet parkovacích míst může být omezen).

Bezlepková strava
Hotel nabízí na vyžádání a zpětné potvrzení možnost zajištění bezlepkové stravy
(jedná se pouze o vybraná jídla).
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Hotel pouze pro dospělé
Hotel neakceptuje klienty mladší, než je uvedeno v ikoně.

Volejte zdarma 800 12 10 10

DO 12 LET

Dítě
Ikona uvádí maximálně věk dítě v daném hotelu.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Zkratky označení nabízených typů pokojů
AP

apartmá

DRPAN

AP1

apartmá s 1 ložnicí

DRPMS

JSR

junior suite rodinná

JSS

junior suite superior

DRPP

dvoulůžkový pokoj panoramic
dvoulůžkový pokoj premium s výhledem
na moře
dvoulůžkový pokoj s privátním bazénem

AP1LV

apartmá s 1 ložnicí s výhledem na jezero

AP1S

apartmá s 1 ložnicí superior

JSSS

DRPRE

dvoulůžkový pokoj premium

JSSSX

DRPSS

dvoulůžkový pokoj promo směrem k moři

JSSV

junior suite směrem k moři
junior suite směrem k moři deluxe nebo
platinum
junior suite s výhledem na moře

AP1SS

apartmá s 1 ložnicí směrem k moři

AP1SV
AP2

apartmá s 1 ložnicí a výhledem na moře

DRPV

junior suite swim-up

DRPVE

JSU

junior suite premium

AP2LV

apartmá s 2 ložnicemi s výhledem na jezero

JSX

junior suite deluxe

AP2P

DRPVS

apartmá s 2 ložnicemi a 2 koupelnami

mezonet

apartmá s 2 ložnicemi superior

DRPVX

MZ

AP2S

QR

čtyřlůžkový pokoj

AP2SS

apartmá s 2 ložnicemi směrem k moři

DRR

dvoulůžkový pokoj s výhledem na bazén
dvoulůžkový pokoj executive s výhledem
na bazén
dvoulůžkový pokoj superior s výhledem
na bazén
dvoulůžkový pokoj deluxe s výhledem
na bazén
dvoulůžkový pokoj rodinný

JSSWP

apartmá se 2 ložnicemi

dvoulůžkový pokoj superior

čtyřlůžkový pokoj směrem k moři

apartmá s 2 ložnicemi a výhledem na moře

DRS

QRSS

AP2SV

dvoulůžkový pokoj superior deluxe

čtyřlůžkový pokoj superior směrem k moři

apartmá promo

DRSDG

QRSSS

APP

dvoulůžkový pokoj v první řadě u moře

čtyřlůžkový pokoj s výhledem na moře

APPV

apartmá s výhledem na bazén

DRSF

QRSV

dvoulůžkový pokoj se sdíleným bazénem

jednolůžkový pokoj

apartmá rodinný

DRSP

SR

APR

dvoulůžkový pokoj směrem k moři

jednolůžkový pokoj s výhledem na moře

APS

apartmá superior

DRSS

SRSV

dvoulůžkový pokoj superior směrem k moři

studio

apartmá směrem k moři

DRSSS

ST

APSS

dvoulůžkový pokoj prestige

studio promo

apartmá s výhledem na moře

DRSTI

STP

APSV

dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře

studio výhled moře premium

APSVS

apartmá superior s výhledem na moře

DRSV

STPMS
STSS

studio strana k moři

BG

bungalov

STSV

studio výhled moře

BGF

bungalov rodinný

studio výhled moře superior

bungalov rodinný deluxe

DRSVX

STSVS

BGFX

dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře club
dvoulůžkový pokoj komfort s výhledem
na moře
dvoulůžkový pokoj superior s výhledem
na moře
dvoulůžkový pokoj deluxe s výhledem na moře

studio superior

apartmá deluxe

DRSVC

STS

APX

bungalov rodinný deluxe plus

dvoulůžkový pokoj swim-up

studio premium

BGFX+

DRSWP

STU

dvoulůžkový pokoj s balkonem

studio deluxe

bungalov s výhledem do zahrady

DRT

STX

BGGV

suite

bungalov superior s výhledem do zahrady

SU1

suite s 1 oddělenou ložnicí

BGGVX

bungalov deluxe s výhledem do zahrady

SU2

suite s 2 oddělenými ložnicemi

BGP

bungalov promo

SUP

suite promo

BGPV

FR1

rodinný pokoj s 1 ložnicí

SUR

suite rodinná

FR2

rodinný pokoj se 2 ložnicemi

SUS

suite superior

BGX

bungalov s výhledem na bazén
bungalov superior se vstupem do
aquaparku v ceně
bungalov deluxe

FR

dvoulůžkový pokoj deluxe
dvoulůžkový pokoj deluxe s výhledem na
bazén
dvoulůžkový pokoj deluxe s výhledem na
moře
rodinný pokoj

SU

BGGVS

DRX

dvoulůžkový pokoj

rodinný pokoj duplex

suite směrem k moři

DR

FRG

SUSS

rodinný pokoj s výhledem do zahrady

suite s výhledem na moře

DRB

FRGV

SUSV

dvoulůžkový pokoj v bungalovu

suite superior s výhledem na moře

dvoulůžkový pokoj s výhledem do zálivu

rodinný pokoj v přízemí

SUSVS

DRBV

FRLF

suite swim-up

dvoulůžkový pokoj se spojovacími dveřmi

rodinný pokoj promo

SUSWP

DRC

FRP

rodinný pokoj s výhledem na bazén

suite premium

dvoulůžkový pokoj v depandanci

FRPV

SUU

DRD

dvoulůžkový pokoj executive

rodinný pokoj superior

suite deluxe

DRE

FRS

SUX

rodinný pokoj směrem k moři

třílůžkový pokoj

DRECL

FRSS

TR

dvoulůžkový pokoj elegance

třílůžkový pokoj komfort

dvoulůžkový pokoj komfort

rodinný pokoj prestige

TRF

DRF

FRSTI

třílůžkový pokoj promo

dvoulůžkový pokoj s výhledem do zahrady
dvoulůžkový pokoj superior s výhledem
do zahrady
dvoulůžkový pokoj classic

rodinný pokoj s výhledem na moře

TRP

DRGV

FRSV
FRSVS

rodinný pokoj superior s výhledem na moře

TRPRE

třílůžkový pokoj premium

FRU

rodinný pokoj premium

TRSSS

třílůžkový pokoj superior směrem k moři

FRX

rodinný pokoj deluxe

TRSV

třílůžkový pokoj s výhledem na moře

JS

junior suite

TRX

třílůžkový pokoj deluxe

JSF

junior suite rodinná

VI

vila

JSGV

junior suite s výhledem do zahrady

VI1

vila s 1 ložnicí

JSP

junior suite promo

VI2

vila se 2 ložnicemi

JSPV

junior suite s výhledem na bazén

VI3

vila se 3 ložnicemi

JSPV

junior suite výhled bazén

BGS

DRGVS
DRKLA
DRLF
DRLLV
DRLV
DRLVF
DRLVS
DRP

dvoulůžkový pokoj v přízemí
dvoulůžkový pokoj s bočním výhledem na
jezero
dvoulůžkový pokoj s výhledem na jezero
dvoulůžkový pokoj s výhledem na jezero
komfort
dvoulůžkový pokoj superior s výhledem
na jezero
dvoulůžkový pokoj promo
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Podmínky pro cestující
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304
ZÁ JEZDY Z NABÍDKY LETNÍ DOVOLENÁ U MOŘE 2020 A ZÁ JEZDY ETRAVEL A NEV-DAMA LETECKY U MOŘE 2020.
1. PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, A. S.,

smlouva o zájezdu uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu, splní CKF uvedené povin-

(dále jen „Podmínky pro cestující“ a „CKF“) tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu uza-

nosti již při uzavření smlouvy o zájezdu. V případě, že zákazník tyto pokyny ve stanovené lhůtě neobdrží,

vřené mezi CKF a zákazníkem. Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, resp. těchto Podmínek pro

prosíme o kontaktování CKF.

cestující, jsou také Přepravní podmínky příslušného leteckého dopravce, které naleznete na
https://www.fischer.cz/podminky/prepravni-podminky-leteckych-dopravcu, nebo ve vybraných případech

3. CENY ZÁ JEZDU

budou zákazníkovi předány na pobočce; Reklamační řád a Důležité informace. Uzavřením smlouvy o zájezdu

Celková cena je konečná a zahrnuje dopravu, ubytování a stravování podle vlastního

zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výše uvedenými dokumenty. Všechny tyto dokumenty jsou pro

výběru a eventuální program během zájezdu, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak, nebo i další služby

smluvní strany závazné.

uvedené v smlouvě o zájezdu, letištní taxy a další poplatky, jsou-li součástí zájezdu (bezpečnostní poplatky,
transfery v destinaci, služby delegáta) a palivové příplatky.

CKF se zabývá prodejem zájezdů a zprostředkováním prodeje služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené

Celková cena nezahrnuje cestovní pojištění, případné vízum, servisní poplatky u plaveb, voli-

cestovní služby (dále jen „jiné služby cestovního ruchu“). Tyto Podmínky pro cestující upravují práva a povin-

telné nepovinné služby v destinaci (např. fakultativní výlety, pronájem auta apod.) a manipulační poplatek

nosti smluvních stran ze smlouvy o zájezdu.

za dítě do 2 let.

Zákazníkem je osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře s CKF smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejíž

Celková cena zahrnuje veškeré daně a poplatky, kterou jsou CKF známé v čase přípravy nabídky

prospěch byla smlouva uzavřena, anebo osoba, které byla smlouva postoupena.

zájezdu. Nelze-li další náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením smlouvy o zájezdu, uvede CKF
druh dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout.

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Jednotlivé destinace mají právo zavést povinnost úhrady dalších plateb např. pobytových tax. Tyto platby

Předsmluvní informační povinnost

proto nelze kalkulovat do celkové ceny zájezdu a jejich případná úhrada bude prováděna v místě pobytu dle

Před tím, než zákazník učiní závaznou objednávku, resp. před uzavřením smlouvy o zájezdu, obeznámí CKF

pokynů místních samospráv. U některých destinací se při zpátečním letu platí místní odletová taxa, kterou

zákazníka s Informačním memorandem o zpracování osobních údajů a sdělí zákazníkovi na příslušném

není možné zahrnout do ceny. Aktuální informace obdrží zákazník v pokynech před odletem.

vzorovém formuláři informace, zda se jedná o zájezd nebo o spojené cestovní služby, a informace o způsobu
ZVÝHODNĚNÉ CENY

právní ochrany zákazníka.

Děti do 2 let: Cestují bez nároku na místo v letadle a stravu během letu a lůžko a stravu během
Smlouva o zájezdu

pobytu a účtujeme za ně manipulační poplatek 990 Kč (stejná výše pro jednosměrnou i zpáteční letenku).

Smluvní vztah mezi CKF a zákazníkem vzniká na základě smlouvy o zájezdu, potvrzené ze strany CKF. CKF

Tento manipulační poplatek se vztahuje na všechny destinace operované charterovými lety, včetně samostat-

vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy o zájezdu nebo bezprostředně po jejím uzavření potvrzení o zájezdu

ných letenek a nepodléhá stornopoplatkům. Případné náklady na dětskou postýlku se platí přímo v hotelu.

v textové podobě (např. v pdf.). Po vydání tohoto potvrzení je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu dle

Do dne návratu z destinace nesmí dítě dovršit 2 roky.

podmínek a ve lhůtách stanovených níže. Nákup zájezdů přes internetové stránky CKF probíhá následujícím
způsobem. Nabídka zájezdů prezentovaná na internetových stránkách CKF představuje sortiment zájezdů

V případě objednání ubytování s dítětem do 2 let (infant) je rezervace na vyžádání a zpětné potvrzení.

a zákazník si může vybrat konkrétní zájezd včetně parametrů (jako je termín zájezdu, počet cestujících,

Pokud se jedná o smlouvu o zájezdu, na které je jedna ze služeb na vyžádání a zpětné potvrzení, podléhá

doprava, strava aj.). Poté, co si takto zákazník specifikuje vybraný zájezd, dává CKF návrh na uzavření smlouvy

tato smlouva potvrzení ze strany CKF. CKF je povinna zákazníkovi sdělit, zda došlo k potvrzení požadované

o zájezdu (tzv. nabídka). Smlouva o zájezdu vzniká až následným potvrzením nabídky zákazníka ze strany CKF

služby nejpozději do pěti pracovních dnů od vyžádání. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že v

a zaslání potvrzení o zájezdu zákazníkovi (tzv. akceptace). CKF tímto vylučuje aplikaci ustanovení § 1732 odst.

případě nepotvrzení vyžádané služby ze strany dodavatele, se takováto smlouva o zájezdu od počátku ruší.

2 občanského zákoníku.

V případě potvrzení vyžádané služby, je smlouva o zájezdu platně uzavřena a odstoupení od smlouvy se

Obsah smlouvy o zájezdu, podle níž se CKF zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd, a zákazník se zavazuje,

řídí Podmínkami pro cestující a je spojeno s naúčtováním storno poplatků. V případě potvrzení zájezdu je

že zaplatí smluvenou cenu zájezdu, se blíže určuje dle katalogu, dodatečných nabídek, v souladu s těmito

smlouva o zájezdu platně uzavřena a odstoupení od smlouvy se řídí Podmínkami pro cestující a je spojeno

podmínkami a reklamačním řádem. Text smlouvy o zájezdu má přednost před těmito podmínkami i popi-

s naúčtováním storno poplatků.

sem zájezdu v katalogu nebo jiném nabídkovém textu.
Děti od 2 let: Jedno dítě od dvou let (horní věková hranice je stanovena dle nabídky jednotlivých
Zákazník svým podpisem smlouvy o zájezdu osvědčuje že:

ubytovacích zařízení), které je ubytováno minimálně se dvěma dospělými osobami, obdrží slevu dle nabídky

a) mu byly spolu s návrhem smlouvy o zájezdu zaslány Podmínky pro cestující, Reklamační řád, Důležité

jednotlivých ubytovacích zařízení. Speciální nabídka DÍTĚ ZDARMA = Pevná dětská cena (dále jen „PDC“)

informace, Přepravní podmínky příslušného dopravce, které tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu, že

platí pro jedno dítě v doprovodu minimálně dvou dospělých osob. Kapacita poskytovaných slev pro děti je

s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi všichni zákazníci souhlasí,

v jednotlivých termínech omezena. V případě vyprodání této nabídky platí dětská cena dle dané destinace.

b) mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu,

Speciální nabídku DÍTĚ ZDARMA (PDC) nelze kombinovat se slevou 1. moment pro dospělé osoby ani s žád-

c) mu byl předán doklad o pojištění CKF proti úpadku,

nými dalšími slevami, nelze jí uplatnit k zájezdům z lastmomentových nebo zvláštních nabídek, na zájezdy

d) mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy

s linkovými lety, vlastní dopravou, na zájezdy eTravel a NEV-DAMA letecky u moře, na poznávací zájezdy,

zájezdů a spojených cestovních služeb,

okruhy, plavby a zájezdy, které nepořádá CKF. Na slevy není právní nárok a CKF může podmínky poskytnutí

e) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro

slevy jednostranně změnit.

vyřízení víz, údaje o zdravotních požadavcích státu určení,
f) mu byl předán kontakt na místního zástupce pořadatele,

Pevná dětská cena (PDC) neobsahuje povinné poplatky dle jednotlivých ubytovacích zařízení např. stravo-

g) je oprávněn smlouvu o zájezdu uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících osob, a že tyto další cestující

vání, příplatek za ubytování, apod. Do dne návratu z destinace nesmí dítě dovršit horní věkovou hranici dle

osoby jej k jejich přihlášení a účasti na zájezdu řádně pověřily. Pokud zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu

podmínek jednotlivých hotelů. Toto pravidlo platí i u ostatních dětských slev. U jednotlivých ubytovacích

ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím

zařízení je věková hranice dětí stanovena odlišně. Bližší informace najdete v konkrétní cenové nabídce u jed-

souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu.

notlivých hotelů. V případě, že nezletilé děti necestují společně se svými rodiči, je objednatel zájezdu povinen

CKF doručí zákazníkovi vhodným způsobem nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu podrobné pokyny

zajistit pro tyto děti písemný souhlas rodičů s vycestováním, a to v jazyce anglickém (bližší informace viz.

pro cestu. Jedná se o údaje, které jsou pro cestu důležité, zejména údaje o plánovaných časech odjezdu,

Důležité informace odst. Cestování dětí).

popřípadě o lhůtách pro odbavení, plánovaných časech zastávek, dopravním spojení a příjezdu, které nebyly
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zákazníkovi předány před uzavřením smlouvou o zájezdu. Ve stejné lhůtě předá CKF zákazníkovi nezbytné

Senioři: Zákazník nad 60 let (klient musí dovršit 60-ti let nejpozději v době odletu) má nárok na slevu

stvrzenky, poukázky a přepravní doklady, zejména letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad

ve výši 1 500 Kč z celkové ceny zájezdu. Slevu nelze sčítat s ostatními slevami poskytovanými CKF, s PDC,

nutný pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu třeba. Je-li

promo pokojem atd. Seniorskou slevu nelze uplatnit k zájezdům z lastmomentových nebo zvláštních
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nabídek, na zájezdy s linkovými lety, vlastní dopravou, na zájezdy eTravel a NEV-DAMA letecky u moře,

Při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 10. 2019:

na poznávací zájezdy, okruhy, plavby a zájezdy, které nepořádá CKF. Seniorskou slevu nelze uplatnit u zájezdů

do 45 dní před odletem/odjezdem 99 Kč/os.,

do Spojených arabských emirátů, Ománu a na Kapverdy. Na slevu není právní nárok a CKF může podmínky

od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny,

poskytnutí slevy jednostranně změnit.

od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,
od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 70 % z konečné ceny,

4. 100% ZÁRUKA NEJNIŽŠÍ CENY

5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.

V případě, že zákazník nalezne stejný zájezd u jiné cestovní kanceláře levněji, nabídne CKF takový zájezd zákazníkovi za tuto nižší cenu. Cenová záruka platí vždy pouze pro oficiální katalogové ceny konkurenční cestovní

Při uzavření smlouvy o zájezdu od 1. 11. 2019:

kanceláře snížené o slevu prvního momentu. Cenová záruka platí pouze pro kombinaci služeb ubytování

do 60 dní před odletem/odjezdem 1 490 Kč/os.,

a doprava (tj. zájezd). Pro uplatnění cenové záruky je rozhodující vždy konečná cena zájezdu, k ceně jednot-

od 59 do 45 dní před odletem/odjezdem 20 % z konečné ceny,

livých položek na smlouvě o zájezdu se nepřihlíží. Na žádné speciální či zvláštní dodatečné nabídky publi-

od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny,

kované mimo hlavní katalog, na zájezdy eTravel a NEV-DAMA letecky u moře ani last momentové nabídky

od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,

se cenová záruka nevztahuje. Rozdíl v ceně nelze vyplatit v hotovosti. 100% záruku nejnižší ceny není možné

od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 80 % z konečné ceny,

kombinovat s dalšími slevami poskytovanými Cestovní kanceláří FISCHER ani jinými marketingovými akcemi.

5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.

Pro nárokování výše uvedené cenové záruky je nutné, aby se jednalo o stejné ubytovací zařízení (stejný hotel,

Pro stanovení výše odstupného se vychází z ceny zájezdu, dále z počtu dnů mezi odstoupením od smlouvy o zájezdu

penzion, apartmá), termín, délku zájezdu, druh a kvalitu dopravy, kategorii hotelu a typ pokoje (například

a počátkem zájezdu, vše při zohlednění skutečných nákladů CKF. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní

pokoj s výhledem na moře, rodinný pokoj), stejný druh a rozsah stravování (např. kontinentální snídaně,

náklady CKF a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodava-

polopenze, all inclusive atd.). Tuto záruku lze využít pouze v rámci rezervace zájezdu nebo při jejím potvrzení.

telům služeb. Na žádost zákazníka CKF výši odstupného odůvodní. Pokud je součástí zájezdu letecká doprava, kde

Tuto záruku nelze využít na již uzavřenou smlouvu o zájezdu.

letenky již byly vystaveny na jméno zákazníka, zavazuje se zákazník nahradit CKF veškeré náklady, které CKF vzniknou
v souvislosti se zrušením již vystavených letenek.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
CKF má právo na zaplacení ceny zájezdu před poskytnutím zájezdu a zákazník je povinen cenu zájezdu před

Zákazník, který uzavřel s CKF smlouvu o zájezdu, je povinen hradit také stornopoplatky, které vzniknou v souvislosti

jeho poskytnutím uhradit. U leteckých zájezdů je zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši:

se stornem kterékoliv osoby ze smlouvy o zájezdu. Pro výši stornopoplatků platí shora uvedené obdobně. CKF má

99 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 10. 2019

právo započítat příslušnou výši stornopoplatku oproti složené záloze, resp. zaplacené ceně zájezdu, k čemuž dává

1 490 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 15. 1. 2020

zákazník výslovný souhlas. Stornopoplatky se vztahují také na zájezdy „na vyžádání“. CKF je povinna bezodkladně,

2 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 28. 2. 2020

nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o zájezdu, vrátit Zákazníkovi veškeré platby uhrazené zákazníkem

4 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 30. 4. 2020

nebo v jeho prospěch snížené o odstupné.

7 000 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu od 1. 5. 2020
CKF je oprávněna odstoupit od smlouvy o zájezdu jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou
Tato záloha je splatná při uzavření smlouvy o zájezdu. Konečná cena zájezdu musí být uhrazena nejpozději 60

povinnost. CKF si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o zájezdu v případě, že si zákazník vytvořil duplicitní rezer-

dní před zahájením zájezdu. Při uzavření smlouvy o zájezdu ve lhůtě kratší než 60 dnů před zahájením zájezdu

vaci, v takovémto případě jsou zákazníkovi účtovány stornopoplatky dle těchto podmínek. Pokud jsou zákazníkovi

je zákazník povinen zaplatit celkovou cenu zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu. Poplatky za změny v kniho-

účtované stornopoplatky ze strany CKF z důvodu odstoupení CKF od smlouvy pro porušení povinností zákazníka,

vání a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné ihned. V případě sjednání cestovního pojištění

rozhodujícím dnem pro stanovení účinnosti odstoupení od smlouvy, je den zrušení zájezdu v rezervačním systému

při uzavření smlouvy o zájezdu je cena pojištění zahrnuta do celkové ceny zájezdu a její úhrada je splatná

CKF.

ihned, a to v plné výši. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání
příslušné částky na účet CKF vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti v pobočce či v sídle CKF,

Zákazník v souvislosti s odstoupením není povinen platit CKF odstupné podle v těchto případech:

případně u autorizovaného prodejce CKF. Autorizovaný prodejce CKF je oprávněn od zákazníka převzít pouze

a) vnější okolnosti nutí CKF podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb zahrnutých v zájezdu;

zálohu na cenu zájezdu; doplatek poukáže zákazník vždy na bankovní účet CKF. V případě nedodržení termínu

b) CKF nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala;

úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CKF oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit. Neuhrazení ceny zájezdu

c) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti,

nenahrazuje odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu. Zákazník je povinen ve výše uvedených případech

které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu;

uhradit odstupné ve stejné výši a za stejných podmínek, jako je uvedeno v bodech 6 a 7. Předpokladem pro

d) CKF odstoupila poté, co zrušila zájezd pro nedosažení minimálního počtu účastníků a tuto skutečnost oznámila

zajištění zájezdů nebo služeb, které jsou součástí zájezdu „na vyžádání“, je uzavřená smlouva o zájezdu a zapla-

zákazníkovi ve lhůtě: 1. dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, 2. sedm dní

cení zálohy v požadované výši. V případě platby ceny zájezdu či její části formou poukazu CKF – ceniny nebo

před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, 3. čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu

jiného poukazu, se při odstoupení od smlouvy vrací zákazníkovi poukaz CKF v hodnotě ponížené o stornopo-

v případě cest trvajících méně než dva dny;

platky. Původní poukaz se nevrací. Poukaz lze uplatnit pouze v plné nominální hodnotě a nelze jej v žádném

e) CKF odstoupila poté, co jí v plnění závazku bránily nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu

případě směnit za peníze, a to ani v případě zákazníkova odstoupení od smlouvy o zájezdu či zrušení zájezdu

oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.

ze strany CKF. Poukazy Sodexho Pass a Flexi Pass lze uplatnit do hodnoty 50 % z celkové ceny zájezdu, maxi-

V situaci podle písm. c), d) a e) nevzniká CK vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody. Bezplatné odstoupení

málně však do výše 20 000,- Kč na zájezd. Bonifikované poukazy, slevy a bonusy nelze kombinovat s žádnými

zákazníka od smlouvy o zájezdu dle písm. d) je možné pouze v případech, pokud Ministerstvo zahraničních věcí

jinými poukazy, slevami a bonusy CKF (není-li uvedeno jinak).

vydá výslovné varování před cestou do dané destinace, tzn. Ministerstvo nedoporučí občanům cestu do dané

V případě platby zájezdu objednaného on-line na pobočce CKF, bude klientovi účtován poplatek ve výši 100 Kč.

oblasti.

6. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA

Pokud se zákazník v den odjezdu k odjezdu nedostaví, odjezd zmešká nebo bez předchozího odstoupení

OD CESTOVNÍ SMLOUVY – STORNOPOPLATKY

od smlouvy o zájezdu zájezd nečerpá, má CK právo na odstupné ve výši plné ceny zájezdu.

Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit. Odstoupení musí
být provedeno písemně a musí být podepsáno osobou, která uzavřela smlouvu o zájezdu. Pro určení účinnosti

7. STORNOVACÍ POPLATKY ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

odstoupení od smlouvy o zájezdu je rozhodující den, kdy bylo odstoupení od smlouvy doručeno do sídla CKF

a) Stornovací poplatky za pojištění Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light

či pobočky CKF, popř. k rukám autorizovaného prodejce CKF; tento den se započítává do počtu dnů rozhod-

a Fischer Medical: V případě storna osoby, která má zaknihované pojištění, jsou účtovány 100% storno-

ných pro výpočet stornopoplatků. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, v němž má být poskytnuta první

poplatky z ceny zakoupeného pojištění.

služba. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu je zákazník povinen uhradit stornopoplatek

b) Stornovací poplatky za letecké přípoje (např. Ostrava–Praha apod.): V případě storna

ve výši skutečných nákladů spojených se zrušením zájezdu, nejméně

osoby, která má zaknihován letecký přípoj, je zákazník povinen uhradit 100% stornopoplatky z ceny zaknihovaného

však:

přípoje.
c) Stornovací poplatky za golfová hřiště: Jestliže má zákazník již pevnou rezervaci a zaplatil
plnou cenu green fee, platí při zrušení rezervace hřiště storno ve výši 100 % zaplacené ceny. Další změny, jako např.
změny časů, podléhají poplatku ve výši 300 Kč/hráč.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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d) Stornovací poplatky za ubytování před odletem: Za storno, nebo změnu uby-

h) Změna druhu dopravy (např. změna letecké dopravy na vlastní dopravu) do 60 dní před

tování v Praze, Brně a Ostravě před odletem jsou účtovány stornopoplatky ve výši: do 3 dní před nástupem

odletem 500 Kč, od 59 dní před odletem je tato změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. CKF

200 Kč/osoba, 2–1 den před nástupem 50 % z konečné ceny, v den nástupu 100 % z konečné ceny.

účtuje stornopoplatky dle bodu 6 a 7 těchto podmínek.

e) Stornovací poplatky za pronájem aut v destinaci: Při stornu pronájmu auta
ekonomické třídy do tří dnů před začátkem pronájmu účtujeme stornopoplatek ve výši 390 Kč/pronájem.

Veškeré poplatky uvedené v bodech 6, 7 a 8 CKF účtuje vždy za kaž-

U luxusních aut, limuzín a minivanů účtujeme při stornu pronájmu do tří dnů před začátkem pronájmu

dou osobu včetně dětí. Poplatky za změnu knihování a odstoupení

stornopoplatek ve výši 3 000 Kč/ pronájem. Při stornu 3 dny (72 hod.) před začátkem pronájmu a méně činí

od smlouvy (storno poplatky) jsou splatné ihned. Veškeré změny v kni-

stornopoplatek 100 % ceny pronájmu.

hování zájezdů objednaných z tohoto katalogu podléhají poplatkům

f) Stornovací poplatky z vyřízených víz činí 100 % ceny víza včetně případného mani-

uvedeným v bodech 6 až 8h).

pulačního poplatku.
g) Stornovací poplatky za objednané parkování činí 100 % ceny parkování.

Službu „Změna týden před odletem zdarma“ je možné zakoupit za 1 Kč/osoba k připojiš-

h) Stornovací poplatky za objednaný seating činí 100 % ceny objednané služby.

tění Fischer Plus při uzavření smlouvy o zájezdu, nejpozději však 45 dnů před plánovaným zahájením zájezdu.

ch) Stornovací poplatky za objednanou nadváhu a sportovní vybavení:

Do tohoto počtu dnů se započítává den, kdy byla uzavřena smlouva o zájezdu, resp. den zakoupení služby

do 6 dní zdarma, 5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z ceny objednané služby.

„Změna týden před odletem zdarma“, a nezapočítává se den plánovaného zahájení zájezdu. Zákazníci, kteří

i) Stornovací poplatky za objednanou službu Travel Plus Comfort: do 6

si tuto službu zakoupili, mohou z jakéhokoliv důvodu ještě 7 dní před plánovaným datem zahájení zájezdu

dní zdarma, 5 dní před odletem a méně 100 % z ceny objednané služby.

bezplatně změnit hotel, destinaci nebo termín cesty, avšak pouze za předpokladu, že je to z objektivních

j) Stornovací poplatky za catering: do 6 dní před odletem zdarma, 5 dní a méně 100%

důvodů možné, tzn. např. má-li požadovaný hotel, resp. let volnou kapacitu. Nově zaknihovaný zájezd musí

z ceny objednané služby.

být z dostupné nabídky a v minimální stejné ceně za dospělou osobu, jako byla cena za dospělou osobu
u původního zájezdu, při zachování počtu cestujících, délky zájezdu, kategorie hotelu, typu ubytování a rozsahu

8. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

stravování. V případě, že cena nově knihovaného zájezdu bude vyšší, než-li cena původního zájezdu, zákazník

Na přání zákazníka lze provést změnu jména zákazníka (postoupení smlouvy o zájezdu), termínu a hotelu

tento rozdíl doplatí.

v již uzavřené smlouvě o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, tj. zejména je-li změna
v souladu s podmínkami dopravce a dalších poskytovatelů služeb, které jsou součásti zájezdu. Změna

Změna může být provedena pouze v rámci nabídky ze stejného katalogu, ze kterého si zákazník zájezd zakoupil.

v osobě zákazníka je vůči CKF účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas oznámení v textové podobě spolu

Tato služba může být využita pouze jednou. Cena nově knihovaného zájezdu se stanovuje na základě cenové

s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou o zájezdu souhlasí a že splní podmínky účasti

nabídky (sleva na 1. moment, last minute cena a jiné bonusy se neuplatní). V případě storna zájezdu, který

na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Zájezdy není možné

byl bezplatně změněn, jsou účtovány stornopoplatky v min. výši storna původního zájezdu v době provedení

měnit za zájezdy z last momentové nabídky, na zájezdy eTravel a NEV-DAMA letecky u moře nebo na ostatní

změny. Změnu týden před odletem zdarma není možné využít na změnu jména, na zájezdy na Sicílii, Sardi-

zvláštní nabídky. Při provedení změny jsou vždy účtované aktuální plné ceny zájezdů bez možnosti uplatnění

nii, Chorvatsko, eTravel a NEV-DAMA letecky u moře, na zájezdy s linkovými lety, vlastní dopravou, zájezdy

slev last minute nebo jiných slev. Za uvedené změny jsou účtovány tyto manipulační poplatky:

do exotických destinací, do destinací Spojené arabské emiráty, Omán a Kapverdy, na zájezdy s objednanými
transfery mezi destinacemi, službami nad rámec zájezdu, na poznávací zájezdy, okruhy, plavby a zájezdy, které

a) Změna jména zákazníka – v případě zařazení náhradníka nebo změny jména zákazníka

nepořádá CKF.

(např. v důsledku sňatku) do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59 dní před odletem 500 Kč. U destinace Spojené arabské emiráty, Omán a Kapverdy je změna jména od 59 dní před odletem posuzována jako storno

9. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY CKF

a nové přihlášení, tj. účtujeme stornopoplatky dle bodu 6 a 7. Oznámeni objednatele zájezdu o změně

Nutí-li vnější okolnosti CKF podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže-li

v jeho osobě musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a že

CKF splnit zvláštní požadavky zákazníka nebo navrhne-li CKF zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent, může

splňuje podmínky účasti na zájezdu. Změna jména je vždy na vyžádání a zpětné potvrzení ze strany hotelu.

zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od smlouvy o zájezdu, aniž by musel hradit odstupné za před-

V případě změn všech jmen na jedné ubytovací jednotce je tato změna posuzována jako storno a nové

časné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením

přihlášení, t.j. CKF účtuje storno poplatky dle bodů 6 a 7 těchto podmínek. Na žádost zákazníka CKF výši

zájezdu. Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží CKF zákazníkovi jasným, srozumitelným

odstupného odůvodní. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku

a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to

ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CKF v souvislosti se změnou v osobě zákaz-

a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu,

níka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek CKF a poplatek za změnu letenky).

b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu,

b) Prodloužení/zkrácení doby pobytu – v případě provedení této změny před odletem

c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy o zájezdu, a

a zachování původního termínu odletu do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59 dní před odletem je změna

d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně.

posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. CKF účtuje stornopoplatky dle bodu 6 a 7 těchto podmínek.

Neodstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí. Hlavní nále-

c) Změna termínu odletu nebo destinace - do 60 dní před odletem skutečné náklady

žitosti zájezdu, celková cena zájezdu, způsob platby, nejnižší počet osob nutný k uskutečnění zájezdu a lhůtu,

spojené se změnou nejméně však 100 Kč, od 59 dní je tato změna posuzována jako storno a nové přihlášení,

během níž může pořadatel odstoupit od smlouvy o zájezdu, nebo výše odstupného mohou být měněny pouze

tzn. CKF účtuje stornopoplatky dle bodu 6 a 7 těchto podmínek. Změnu je možné provést pouze v rámci

s výslovným souhlasem zákazníka. Jestliže v důsledku změny závazku ze smlouvy o zájezdu dojde k snížení

stejného katalogu, ze kterého byl zájezd zakoupený.

jakosti nebo nákladů zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu. Jestliže změna smlouvy vede ke zvýšení

d) Změna hotelu - při zachování termínu do 60 dní před odletem 100 Kč. Pozdější změna je posu-

ceny zájezdu, je zákazník povinen zaplatit CKF rozdíl v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení návrhu na změnu

zována jako storno a nové přihlášení, tzn. CKF účtuje stornopoplatky dle bodu 6 a 7 těchto podmínek.

smlouvy. Při porušení tohoto závazku zákazníka uhradit CKF rozdíl v ceně zájezdu má CKF právo od smlouvy

e) Změna počtu osob v ubytování – v případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji

o zájezdu odstoupit a zákazníkovi účtovat odstupné dle článku 6 a 7 těchto podmínek. Jestliže zákazník ve lhůtě

musí zaplatit zbývající osoba příplatek za jednolůžkový pokoj nebo za obsazení apartmá (bungalovu) jed-

do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy o zájezdu písemnou formou odstoupí, má právo

nou osobou. V případě storna dospělé osoby (osob), kdy v ubytovací jednotce (apartmá, studio, rodinný

požadovat, aby mu CKF na základě nové smlouvy o zájezdu poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající

pokoj…) zůstává po této změně nižší počet osob, hradí zbývající cestující osoby cenu dle podmínek obsa-

původní smlouvě o zájezdu, může-li CKF takový zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření

zenosti daného typu ubytování. Za stornovanou osobu musí být uhrazeny stornopoplatky dle bodů 6 a 7

nové smlouvy o zájezdu do 5 dnů od doručení písemného odstoupení zákazníka, je CKF povinna bez zbyteč-

těchto podmínek.

ného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy.

f) Změna odletu z destinace – v průběhu dovolené podléhá poplatku 30 EUR/osoba při

Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují

změně letenky v souvislosti s prodloužením/zkrácením pobytu. V případě prodloužení pobytu je třeba

za platby podle nové smlouvy.

doplatit služby; při zkrácení se peníze za nevyužité dny nevracejí. Platba se provádí přímo průvodci v desti-
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naci. Tento poplatek se vztahuje pouze na prodloužení letenky na charterovém letu CKF. V ostatních přípa-

Přípustné odchylky od sjednaných služeb

dech (linkové letenky) jsou poplatky za prodloužení letenky vyšší. Za prodloužení pobytu nebo změnu hotelu

CKF si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích. Údaje o změně je

v destinaci je účtován poplatek 30 EUR na ubytovací jednotku.

CKF povinna zákazníkovi oznámit v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny

g) Změna místa odletu v tuzemsku - do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59 dní před

nezakládají zákazníkovi právo k odstoupení od smlouvy o zájezdu. V případě státních svátků nebo jiných

odletem je tato změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. CKF účtuje stornopoplatky dle bodů

významných dní v příslušné destinaci může být provoz ubytovací kapacity upraven či určité služby nemusí být

6 a 7 těchto podmínek.

k dispozici.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

Změny časů odjezdu nebo příjezdu jsou považované za významné, pokud zákazníkovi způsobily značné

e) Mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu

nesnáze nebo další náklady, například v případě změn v přepravě nebo ubytování. V nutných případech

(platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je to vyžadováno). Příslušníci jiných

(zejména v důsledku neodvratitelných událostí) je přípustná změna dopravy, letecké společnosti, typu leta-

států než států EHP jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují,

dla, trasy vč. mezipřistání a termínu letu. CKF neodpovídá za případné posuny letů (zpoždění či předsu-

a potřebná víza si obstarat.

nutí letů) z technických či bezpečnostních důvodů. Zákazník má právo se svými nároky v důsledku jakékoliv

f) Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních

změny letecké dopravy uvedené v předchozí větě obrátit přímo na dotčeného leteckého dopravce, který nese

zákazníků, dodavatelů služeb nebo CKF a uhradit případnou škodu, kterou způsobil. Dodržovat právní předpisy

odpovědnost zejména dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Zákazník je srozuměn

navštívených států. Chovat se během zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby

s tím, že musí při plánování dopravních přípojů přihlížet k možnému posunu letu. V případě posunu letu

nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.

nevzniká zákazníkovi nárok na odstoupení od smlouvy o zájezdu bez úhrady sjednaného odstupného (tj.

g) U osob mladších 18 let cestujících bez doprovodu pečující osoby, musí být CKF

stornopoplatků).

současně s uzavřením smlouvy o zájezdu sděleny údaje umožňující se spojit s nezletilým, nebo osobu, která

Délka zájezdu je vyjádřena počtem nocí. Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určené

odpovídá za nezletilého v místě jeho pobytu.

pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je doprava organizována v pozdních nočních
hodinách, příp. časných ranních hodinách. Zákazník je srozuměn s tím, že let může částečně zasahovat do dne

12. REKLAMACE

následujícího. Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb stejně jako za služby nečerpané z titulu

Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných v smlouvě o zájezdu a na poskytnutí pomoci v nesná-

zpoždění dopravy nemůže CKF poskytnout žádnou finanční náhradu, za předpokladu, že sjednaný počet dnů,

zích. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Práva

resp. nocí, byl dodržen; odpovědnost leteckého dopravce za způsobenou škodu tím není dotčena. Pro účely

a povinnosti smluvních stran vyplývajících z vadného plnění jsou upraveny v Reklamačním řádu společnosti

vymezení termínu zájezdu se zahájením a ukončením zájezdu rozumí okamžik započetí letecké přepravy (tj.

Cestovní kancelář FISCHER, a.s. Uplatnění reklamace může zákazník provést písemně s uvedením data a před-

okamžik započetí odbavování leteckým přepravcem).

mětu reklamace. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamace. V případech, kdy
zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CKF či jiného pověřeného zástupce a poskytnutá služba má

10. ODSTOUPENÍ CKF OD CESTOVNÍ SMLOUVY

vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/ poskytovatelům služeb

CKF je oprávněna před zahájením čerpání služeb, které jsou předmětem Smlouvy o zájezdu, popř. po zahá-

v tuzemsku či v zahraničí. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody

jení zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit z důvodu:

nebo újmy své, dalších zákazníků, CKF a jejích obchodních partnerů. CKF odpovídá za škodu a újmu, která byla

a) Porušení povinností zákazníkem

způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. CKF však neodpovídá za škodu, pokud byla

Za porušení povinností zákazníkem se vedle porušení konkrétních povinností plynoucích z uzavřené smlouvy

způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvída-

o zájezdu považují i případy, kdy zákazník vážně narušuje průběh zájezdu (popř. pokud hrozí nebezpečí, že by

telnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele.

tato situace mohla nastat), a dále případy, kdy je zákazník prokazatelně pod vlivem omamných a návykových

Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povin-

látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení CKF od smlouvy o zájezdu z důvodu porušení

nosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CKF škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost CKF

povinností zákazníkem mu nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány. Zákazník

hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené

je povinen nahradit CKF náklady vzniklé v souvislosti s dopravou zákazníka zpět na místo odjezdu a případně

na zdraví. Vznikla-li CKF škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí

vzniklou škodu.

nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním

b) Z důvodu zrušení zájezdu

dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen

CKF je oprávněna zrušit zájezd před zahájením jeho čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet

tuto škodu nahradit.

podmínky smlouvy o zájezdu (zejména v důsledku neodvratitelných událostí, jimž nemohla CKF zabránit ani

Zákazník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o obstarání zájezdu. Subjektem

při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat). Zrušit zájezd, jenž je předmětem smlouvy

věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní

o zájezdu, je CKF dále oprávněna, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákaz-

inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný nejpozději do jed-

níků, který je uveden v katalogu nebo v jiné formě nabídky. Jestliže CKF zruší zájezd z důvodu nedosažení

noho roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace

minimálního počtu zákazníků, je povinna tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději ve lhůtě:

o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz. S ohledem na možnost

1. dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, 2. sedm dní před zahájením

zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít platformu řešení sporů online.

zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, 3. čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest

Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na adrese https://webgate.ec.europa.

trvajících méně než dva dny. Jestliže CKF zájezd ze shora uvedených důvodů zruší, má zákazník právo požado-

eu/odr/main/?event=-main.home.show.

vat, aby mu CKF na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě
o zájezdu, může-li CKF takový zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy

13. POJISTNÁ SMLOUVA

o zájezdu o 5 dnů od výše uvedeného zrušení zájezdu, je CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazní-

V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat pojištění ERV Evropské pojišťovny

kovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové

a. s. Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light nebo základní pojištění Fischer Medical. Podrobnosti o pojištění

smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy.

naleznete na www.fischer.cz nebo v příloze smlouvy o zájezdu. Nesjednáním pojištění přebírá zákazník plnou

Je-li cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je CKF povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez

odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením tohoto pojištění. Cestovní pojištění se

zbytečného odkladu vrátit. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu s uvedením důvodů zašle

nevztahuje na tu část zájezdu, kde CKF není dodavatelem kombinace služeb. Po uzavření smlouvy o zájezdu

CKF na adresu zákazníka; účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu nastávají dnem doručení oznámení.

není možné změnit typ nebo rozsah pojištění. Pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou;
zákazník řeší případnou pojistnou událost přímo s pojišťovnou, CKF nepřísluší posuzovat existenci, případně výši

11. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

uplatňovaných nároků z tohoto vztahu. Pokud dojde ke ztrátě či poškození zavazadla během přepravy, je zákazník

K základním povinnostem zákazníka patří zejména:

povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na vyhrazeném místě u leteckého dopravce a sepsat protokol

a) Poskytnout CKF součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb,

o ztrátě či poškození zavazadla (např. P.I.R.), který je nezbytný pro další jednání zákazníka a leteckého dopravce.

především uvést úplné a pravdivé údaje ve smlouvě o zájezdu, vč. jakýchkoliv změn takových údajů; uvést

Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy o zájezdu týkající se letecké dopravy se řídí zejména ustanoveními

kontaktní telefon a email, na němž bude zákazník v případě potřeby k zastižení.

těchto mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře, příslušnými právními předpisy EU

b) Bez zbytečného odkladu sdělit CKF své stanovisko k případným změnám v podmínkách

a Montrealskou dohodou.

a obsahu smlouvy o zájezdu.
c) Převzít od CKF doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery a letenky/ jízdenky); způsob

14. POJIŠTĚNÍ CKF PROTI ÚPADKU

předání cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při uzavření smlouvy o zájezdu. CKF doručí zákazníkovi

CKF je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 Sb.

vhodným způsobem 7 dnů před zahájením zájezdu další podrobné a pro zákazníka důležité údaje o všech

a ERV Evropské pojišťovny, a.s., IČ:49240196, se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, tj. pojišťovny, které

skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě nebo v potvrzení o zájezdu, anebo v katalogu.

bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Podrobnosti o platném

d) Dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (místo odjezdu apod.) se všemi poža-

pojištění uvádíme aktuálně na internetu (www.fischer.cz), informace je rovněž k dispozici ve všech provozovnách

dovanými doklady. Zákazník je srozuměn s tím, že pokud se nedostaví na místo odjezdu, nebo zmešká odlet/

CKF a u autorizovaných prodejců CKF. Doklad o pojištění bude zákazníkovi vydán spolu se smlouvou o zájezdu

odjezd, nebo bude-li před započetím cesty ze zájezdu vyloučen, nemá nárok na vrácení zaplacené ceny

nebo potvrzením o zájezdu.

zájezdu. V případě, že je let operován na linkových letech, nenastoupením na první let propadá celá letenka,
tj. let do destinace i z destinace zpět (včetně navazujících letů).

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289
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15. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

okolnostmi. Jakákoliv nabídka zájezdu z katalogu, internetových stránek či dodatečných nabídek CKF není veřej-

Smlouvy, na které se použijí tyto podmínky, se řídí českým právem. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení

nou nabídkou dle ustanovení § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. CKF si vyhrazuje právo

těchto podmínek nemá vliv na platnost ustanovení smluv, na něž se tyto podmínky použijí. Všechny spory vzniklé

změny seznamu hotelů „na vyžádání“.

ze smluv, na které se použijí tyto podmínky, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.

Doručování: Pro doručování písemností platí, že jsou doručeny 5. dnem ode dne odeslání. Pro doručování

Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu CKF o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají

platí adresy uvedené v záhlaví smlouvy o zájezdu. Pokud dojde ke změně adresy zákazníka, je povinen toto

informacím známým v době tisku nebo v době uzavření smlouvy o zájezdu. CKF si vyhrazuje právo na chybu

oznámit písemně.

publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce a nezávazné poptávce. Nezávaznou poptávkou se rozumí
poptávka zájezdu, ve které nejsou ještě uvedeny osobní údaje zákazníka a/nebo spolucestujících osob. Pro zákaz-

Tyto Podmínky pro cestující vstupují v platnost a účinnost dne 1. 10. 2019, tímto dnem pozbývají platnosti

níka je závazná cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o zájezdu. CKF nenese odpovědnost

Podmínky pro cestující v původním znění.

za chyby v rezervaci, které lze přičíst zákazníkovi nebo které byly způsobeny nevyhnutelnými a mimořádnými

Reklamační řád
K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv zákazníků z odpovědnosti za vady služeb poskyt-

článku. Reklamační řád dále odkazuje na „tabulku“, která je umístěna na webových stránkách Cestovní kanceláře

nutých nebo obstaraných cestovní kanceláří vydává Cestovní kancelář FISCHER, a. s., (dále jen „cestovní kancelář“)

FISCHER, a.s. (www.fischer.cz/o-ck-fischer/itq-standard). Ustanovení tohoto článku nelze aplikovat na zájezdy eTra-

tento reklamační řád.

vel, zájezdy NEV-DAMA a zájezdy, kterých pořadatelem není CKF.
2. V případě vzniku vad definovaných v „tabulce“, které se týkají kvality ubytování (sekce I – Ubytování), kvality

ČLÁNEK 1

stravování (sekce II – Stravování) a dalších aspektů zájezd definovaných v sekci III – Různé, je zákazník povinen

Cestovní kancelář odpovídá za řádné a včasné poskytnutí objednané a potvrzené služby. Cestovní kancelář je

neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře v destinaci a oznámit mu příslušnou vadu. Zákazník je poté

povinna zákazníka správně a úplně informovat o rozsahu a podmínkách poskytovaných služeb.

povinen poskytnout delegátovi veškerou součinnost za účelem sepsání písemného „protokolu o vadě zakládající
právo na finanční kompenzaci“. Pokud zákazník tuto součinnost odmítne poskytnout (např. neumožní delegátovi

ČLÁNEK 2

vstup do ubytovací jednotky atd.), bere tímto na vědomí, že jeho reklamaci nebude možné řešit dle „tabulky”.

Poskytování služeb cestovní kanceláře zákazníkům, odpovědnost za poskytnutí služby a právo z odpovědnosti

V případě, že delegát není z objektivních příčin k dosažení, je zákazník povinen požádat poskytovatele (vadných)

za vady poskytnuté služby se řídí ustanoveními o zájezdu zákona

služeb o písemné potvrzení vzniku příslušné vady. V tomto potvrzení by měla být vada dostatečně určitě popsána.

č. 89/2012 Sb., občansky zákoník (dále jen

„NOZ“).

V případě možnosti zákazník doloží také příslušnou fotodokumentaci. Zmíněné potvrzení, případně fotodokumentaci je zákazník povinen předat po skončení zájezdu pracovníkovi cestovní kanceláře v kterékoliv pobočce cestovní

ČLÁNEK 3

kanceláře, případně zaslat do sídla cestovní kanceláře.

1. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytnutá cestovní kanceláří má vadu, může uplatnit své právo z odpověd-

3. V případě vad definovaných v „tabulce“, které se týkají kvality služeb delegáta (sekce IV.), je zákazník povinen

nosti za tuto vadu (dále jen „reklamaci“). Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých

neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře v destinaci a oznámit mu příslušnou vadu, případně budou

do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu.

vady prokazovány formou svědecké výpovědi.

2. Zákazník může reklamaci uplatnit písemně, anebo sdělit ústně do protokolu stvrzeného jeho podpisem. Zákaz-

4. V případě vzniku vad definovaných v „tabulce“ v sekci Doprava je zákazník povinen požádat pracovníka letištní

ník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které reklamované služby v rámci své smlouvy

asistenční služby cestovní kanceláře nebo delegáta o písemné potvrzení vzniku příslušné vady (resp. o vyplnění

o zájezdu objednal. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, je zákazník povinen ve smyslu §§ 2900 až 2903

protokolu o vadě zakládající právo na finanční kompenzaci, pokud je v konkrétním případě k dispozici). V případě

NOZ ve vlastním zájmu ústně nebo písemně uplatnit reklamaci neprodleně po zjištění vady u průvodce cestovní

vzniku vady na palubě letadla je zákazník povinen požádat o písemné potvrzení příslušné vady člena posádky

kanceláře v místě zájezdu (dále též „průvodce“ nebo „delegát“), aby mohlo být zabráněno škodě a aby mohla být

letadla. V tomto potvrzení by měla být vada dostatečně určitě popsána. Zmíněné potvrzení je zákazník povinen

sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění

předat po skončení zájezdu pracovníkovi cestovní kanceláře v kterékoliv pobočce cestovní kanceláře, případně zaslat

vady, ledaže CKF odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy.

do sídla cestovní kanceláře.

3. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené

5. Výše kompenzace, kterou cestovní kancelář zákazníkovi poskytne, odpovídá procentu z ceny zájezdu, které je

rozsahu a trvání vady. CKF odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené

u každé konkrétní vady uvedeno v „tabulce“ (za podmínky, že existence vady bude v souladu s výše uvedenými

náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. Neodstraní-li CKF vadu v určené lhůtě, má

pravidly prokázána). V případě, že se vady (u nichž to jejich povaha umožňuje – zejména uvedené v sekci Ubyto-

zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník

vání, Stravování, Různé, Služby delegáta) nevyskytují během celé doby trvání zájezdu, se výše kompenzace uvedená

odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného.

v „tabulce“ vydělí počtem dní odpovídajících trvání zájezdu a vynásobí podílem dní, v nichž se příslušná vada

4. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CKF bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné

vyskytovala.

náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti než jaká byla sjednána ve smlouvě o zájezdu, aby zájezd

V případě, že celková kumulovaná výše přiznané kompenzace přesáhne hodnotu 50 % z ceny zájezdu (zejména

mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným

v případě souběhu více vad), cestovní kancelář zákazníkovi přiznává dodatečný nárok na kompenzaci „radosti

způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti než jakou určuje smlouva o zájezdu, poskytne CKF zákaz-

z dovolené“, jejíž výše se určuje v souladu s „tabulkou náhrady ztráty radosti z dovolené“ umístěné na webových

níkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné

stránkách Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Pro účely výpočtu kompenzace se vychází ze součtu ceny zájezdu, letišt-

s tím, co bylo ve smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-li poskytnuta sleva přiměřená.

ních tax a dalších poplatků a palivového příplatku. Nezapočítává se pojištění a další fakultativní služby (pronájem

5. V této situaci je CKF povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu

auta, výlet, atd.).

a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž

6. Přijetím kompenzace se považuje reklamace s konečnou platností za vyřízenou.

se smluvní strany dohodly. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka

7. Systém kompenzací dle „tabulky“ lze uplatnit pro destinace, kde má Cestovní kancelář FISCHER, a.s., služby

v souladu se smlouvou o zájezdu, nese CKF náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii,

delegáta. Seznam těchto destinací naleznete na webových stránkách cestovní kanceláře.

a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. CKF se nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti,
jestliže se na takové okolnosti nemůže podle platných právních předpisů Evropské unie odvolat příslušný dopravce.

ČLÁNEK 5

6. Jestliže není na základě uplatněné reklamace sjednána náprava ihned, pak má zákazník právo uplatnit svou

1. Po ukončení čerpání služeb má zákazník právo uplatnit reklamaci písemnou formou anebo podepsat protokol

reklamaci po svém návratu dle čl. 5 tohoto reklamačního řádu.

o ústním oznámení reklamace, a to bez zbytečného odkladu. nejpozději však do dvou let od skončení zájezdu,
jinak právo zákazníka zaniká. Doporučujeme zákazníkům uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu v destinaci
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ČLÁNEK 4

nebo ihned po návratu z destinace tak, aby mohla být reklamace služeb vyřešena ke spokojenosti zákazníka.

1. Tento článek upravuje specifické podmínky vzniku nároku zákazníka na slevu z ceny zájezdu („kompenzace“), kte-

2. Nejvhodnějším způsobem uplatnění reklamace po návratu z dovolené, je zaslání reklamace e-mailem

rou mu cestovní kancelář poskytne v případě vzniku vady poskytované služby v rámci zájezdu. V případě, že zákazník

na adresu Zákaznického servisu CK Fischer, tj.: zakaznicky.servis@fischer.cz nebo písemnou formou na adresu

bude chtít uplatnit svůj nárok na kompenzaci, je zejména povinen dodržovat pravidla v tomto článku stanovená;

sídla cestovní kanceláře, tj.: Cestovní kancelář FISCHER, a. s., Zákaznický servis, CITY EMPIRIA, Na Strži 65/1702,

ostatní ustanovení reklamačního řádu se v tomto případě uplatní, jen pokud nejsou v rozporu s úpravou v tomto

140 62 Praha 4. Případně má zákazník právo uplatnit svou reklamaci osobně v provozovnách cestovní kanceláře,

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

kde reklamaci uplatní prostřednictvím sepsání reklamačního protokolu stvrzeného svým podpisem.

atp. Zákazník má ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ, povinnost počínat si tak, aby mu následkem nevyužití práva

3. Doporučujeme, aby zákazník v reklamaci uvedl údaje potřebné pro identifikaci reklamovaných služeb, zejména

uvedeného v tomto článku nevznikla škoda.

číslo smlouvy o zájezdu, předmět reklamace, tj. popis vady služeb včetně případných důkazů, a čeho se reklamací
domáhá. Žádáme zákazníky, aby na svou reklamaci uváděli číslo účtu, na který má být zaslána případná kom-

ČLÁNEK 9

penzace, popřípadě aby tento údaj sdělili co nejdříve cestovní kanceláři, aby takováto kompenzace mohla být

Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby nebo doplnění služby a, je-li to podle

zákazníkovi co nejrychleji zaslána.

charakteru služby možné, rovněž v poskytnutí náhradní služby. Není-li to možné, poskytne cestovní kancelář kom-

4. Pracovník cestovní kanceláře, který je pověřen vyřizováním reklamací, je povinen ji vyřídit nejpozději do 30 dnů

penzaci vadně poskytnuté služby dle „tabulky“. Má-li zájezd vadu a vytkl-li jí zákazník bez dalšího dokladu v sou-

ode dne doručení reklamace cestovní kanceláři, nedohodne-li se se zákazníkem jinak.

ladu s § 2537 odst. 2, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady.

ČLÁNEK 6

ČLÁNEK 10

Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákaz-

Zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o obstarání zájezdu. Subjektem věcně

níků, CKF a jejích obchodních partnerů. CKF odpovídá za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo

příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní

její poskytovatelé porušili své povinnosti. CKF však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem,

inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný nejpozději do jednoho

třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou

roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace o tomto

překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele.

řízení jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz. S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít platformu řešení sporů online. Podrob-

ČLÁNEK 7

nější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Pokud dojde ke ztrátě či poškození zavazadla během přepravy, je zákazník povinen tuto skutečnost neprodleně

main/?event=-main.home.show.

nahlásit na vyhrazeném místě u leteckého dopravce a sepsat protokol o ztrátě či poškození zavazadla (např. P.I.R.),
který je nezbytný pro další jednání zákazníka a leteckého dopravce.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2019, tímto dnem pozbývá platnosti Reklamační řád v původním znění.

ČLÁNEK 8
Zákazník má právo poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podávat informace, předkládat doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do jejich důvodu, podat upřesňující informace

Důležité informace
Vážení klienti,

zástupce měla doprovázející osoba písemný souhlas rodiče s konkrétní cestou. V písemném souhlasu je doporučováno

chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali zájezd z nabídky Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Prosíme

dostatečně identifikovat dítě (jméno a příjmení, datum narození a číslo cestovního dokladu), stejným způsobem i jeho

o pozorné pročtení následujících upozornění a rad. Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti

doprovázející osobu, destinaci a přibližný termín cesty. Osoba, která písemný souhlas uděluje, si nechá ověřit podpis

vznikající mezi zákazníkem a Cestovní kanceláří FISCHER, a.s. stanoví Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře

pod tímto souhlasem u notáře nebo na obecním úřadě. U hodně malých dětí lze přiložit i fotokopii rodného listu.

FISCHER, a.s. Nedílnou součástí výše uvedených podmínek jsou následující informace, upravující obsah

Kromě češtiny se písemný souhlas doporučuje udělit i v cizím jazyce použitelném v destinaci, pro kterou je určený. Vzor

našich služeb. Vaši cestu jsme pečlivě připravili a tým našich pracovníků učinil v jednotlivých cílových oblastech

takovéhoto souhlasu je zveřejněn na následujícím hypertextovém odkaze: https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/

vše pro hladký průběh vaší dovolené. Předpokladem příjemného pobytu je však také dobrá informovanost

faq/pisemny_souhlas_rodicu.html.

o specifických podmínkách v jednotlivých zemích, o charakteru pobytových míst a o kategorii, popř. třídě
ubytování. Představy a nároky běžného cestujícího jsou velmi rozdílné. Dávejte pozor také na upozornění

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

specifická pro jednotlivé země. Naše nabídka je bohatá a určitě vám umožní správný výběr. Před rezervací svého

V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat pojištění ERV Evropské pojišťovny, a.s.

zájezdu si pečlivě prostudujte jak Podmínky pro cestující, tak níže uvedené doplňující Důležité informace.

Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light či základní pojištění Fischer Medical. Podrobnosti o pojištění naleznete v katalogu nebo v příloze Smlouvy o zájezdu. Nesjednáním pojištění Fischer Plus nebo Fischer Medical klient přebírá plnou

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ FORMALITY

odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením cestovního pojištění. Cestovní pojištění se nevzta-

Zákazník (občan EHP) byl při koupi zájezdu seznámen s pasovými a vízovými požadavky, které jsou nutné pro cestu

huje na tu část zájezdu, kde Cestovní kancelář FISCHER není dodavatelem kombinace služeb. Součástí ceny zájezdu je

a pobyt v dané destinaci. Zákazník je povinen zkontrolovat, zda doba platnosti pasu a jiných dokladů je dostatečná pro

pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.

vycestování do příslušné destinace. Doporučujeme pasové a vízové požadavky ověřit na zastupitelském úřadě příslušné
destinace. Cestovní kancelář neodpovídá za problémy související s vypršením platnosti takovýchto dokladů. Pro vstup

Fischer Exotika Plus

990 Kč/osoba

do Egypta je vyžadován pas platný ještě nejméně 6 měsíců po návratu z destinace. Pro vstup do Turecka je minimální

Fischer Plus

690 Kč/osoba

doba platnosti pasu 150 dní od data vstupu do Turecka, avšak klientům doporučujeme cestovat s pasem platným

Fischer Light

490 Kč/osoba

minimálně 6 měsíců po návratu z destinace. Občanům ČR a SR nabízíme možnost zajištění víz do všech destinací z naší

Pro děti do 15 let sleva 50% (v den nastoupení zájezdu a během pobytu nesmí dítě dovršit 15 let).

nabídky. Občané třetích států (mimo EU) jsou povinni si veškeré vízové formality zajistit sami ještě před vycestováním.

Fischer Medical

Podmínkou pro vstup do Spojených arabských emirátů je platný cestovní doklad, který neobsahuje vstupní/výstupní

Fischer Sport

300 Kč/osoba (včetně dětí)
1 800 Kč/osoba

razítko (vízum) státu Izrael. Zákazník bere na vědomí, že dítě může cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním
dokladem. Zákazník byl při koupi zájezdu obeznámen s informacemi, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt

LETECKÁ PŘEPRAVA

požadovány.

Od 17. 1. 2006 jsou všechny lety z Prahy do schengenského prostoru odbavovány z terminálu 2. Všechny lety nabízené
naší cestovní kanceláří jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi. Na základě předpisů a úmluv běžných

CESTOVÁNÍ DĚTÍ

v mezinárodní letecké dopravě si vyhrazujeme možnost změny místa odletu, trasy letu (možnost mezipřistání), letecké

Zákazník bere na vědomí, že dítě může cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. Zákazník byl při

společnosti, typu letadla a letového plánu. Přesné platné časy odletu a příletu jsou uvedeny ve vašich elektronických

koupi zájezdu obeznámen s informacemi, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány. Některé státy světa

cestovních dokladech.

požadují písemný souhlas rodičů s cestováním dítěte do zahraniční, pokud dítě cestuje bez doprovodu rodičů. Pokud

S platností od 1. 10. 2012 zasíláme informace k odletu (odbavení) elektronickou formou (e-mailem) nebo SMS zprávou.

stát, o který se jedná, takového potvrzení vyžaduje, je to uvedeno na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí

Pro odbavení u přepážky letecké společnosti si, prosím, připravte Vaše cestovní doklady. U přepážky odevzdejte Vaše

České republiky, v kapitole Informace o podmínkách cestování do jednotlivých států světa, v rubrice věnované kon-

zavazadla, zde také obdržíte palubní vstupenku a doklad o převzetí zavazadla. Oba doklady si uschovejte. Po odbavení se

krétnímu státu. Pro ověření či event. doplnění této informace je potřeba kontaktovat přímo velvyslanectví daného státu

přesuňte k pasové kontrole, mějte připravenou palubní vstupenku a cestovní doklad. K nástupu do letadla se dostavte

v České republice. I v případě, že tento doklad není druhým státem vyžadován, doporučuje Ministerstvo zahraničních

v čase, který je uveden na palubní vstupence a na informačních tabulích. V případě kolize údajů na palubní vstupence

věcí České republiky, aby při každé cestě nezletilého občana ČR do zahraničí bez doprovodu jeho rodiče nebo zákonného

a informační tabuli jsou závazné informace uvedené na informační tabuli. Změny letových časů se mohou uskutečnit
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On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 288–289

283

i krátkodobě (v některých případech i několik hodin před odletem) a zpoždění jsou v posledních letech běžná. Je to

tedy existuje i možnost přestupů po trase. Jedná se zejména o přestupy v Praze, Brně a Plzni a taktéž o přestupy při

způsobeno nejenom počasím, ale zejména přeplněním vzdušných koridorů.

rozvozech a svozech v rámci jednotlivých středisek, kde pro tento účel mohou být využity stejné dopravní prostředky jako

Cestovní kancelář FISCHER, a. s., usiluje o nejvyšší možnou míru vyloučení těchto rušivých vlivů a prosí v případě změny

při svozech a rozvozech v rámci ČR.

odletových časů, popř. zpoždění, o vaše pochopení. Na letech společnosti Smartwings, a.s. má každý cestující zákazník

Se systémem „svozů a rozvozů“ úzce souvisí i možné časové prodlevy, kdy „jeden autobus čeká na druhý“. Jen ve výjimeč-

nárok na bezplatnou dopravu zavazadla do max. váhy 23 kg, pokud není v cestovních dokladech uvedeno jinak. Při

ných případech však jsou tyto prodlevy delší než 45 minut.

nadváze je účtován poplatek. Maximální váha jednoho kusu zavazadla nesmí překročit 32 kg. V případě, že celková váha

Vzhledem k celé řadě nepříjemných zkušeností z let minulých, vzhledem k limitovanému zavazadlovému prostoru auto-

zapsaného zavazadla překročí 32 kg, je nutné zakoupit další zavazadlo.

busů, vzhledem k zajištění určité kultury cestování a zejména vzhledem k nutnosti dodržování mezinárodně platných

Příruční zavazadlo nesmí překročit hmotnost 8 kg (na letech společnosti Smartwings) a nezapočítává se do bezplatně

předpisů o provozní hmotnosti autobusů ošetřujících jejich přetěžování je omezena horní hranice hmotnosti přepravo-

dopravovaných zavazadel do výše 23 kg. Děti do dvou let cestují charterovými lety za manipulační poplatek 990 Kč,

vaných zavazadel. Každý účastník autobusového zájezdu má nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do hmot-

nemají nárok na místo v letadle ani na bezplatnou přepravu zavazadel. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezinárodních

nosti 20 kg a jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg. Další zavazadla je možné přepravovat jen po předchozí

předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat předměty, které lze klasifikovat jako nebezpečné.

dohodě, a to za příplatek uvedený v ceníku dopravce. V případě, že u některého zákazníka bude překročen výše uvedený

Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny tyto nebezpečné předměty, mají pracovníci letištní správy právo na jejich

hmotnostní limit přepravovaných zavazadel, mají řidič autobusu či zástupce cestovní kanceláře právo některé/některá

zabavení a likvidaci. Veškeré podrobnosti ve vztahu k letecké dopravě, resp. podrobné přepravní podmínky, obdrží

z jeho zavazadel z přepravy vyloučit. Přeprava zvířat není možná. Každý cestující je povinen si za asistence řidiče svá

zákazník v případě zájmu v prodejnách Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

zavazadla naložit do autobusu, v případě přestupu po trase si je přeložit a v cílovém místě si zavazadla převzít. Cestovní

Zákazníci Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., si mohou pro svůj let objednat ještě 5 dnů před odletem vegetariánské či

kancelář ani dopravce nepřebírají odpovědnost za případnou záměnu přepravovaných zavazadel a, s výjimkou přepravy

jiné speciální jídlo.

samotné, také za jejich ztrátu.
Příprava zasedacího pořádku v autobuse je plně v kompetenci cestovní kanceláře, která samozřejmě přihlíží k Vašim

LETIŠTNÍ TAXY A DALŠÍ POPLATKY, PALIVOVÉ PŘÍPLATKY

konkrétním požadavkům, ale přesně požadovaná místa nemůže garantovat. Všichni účastníci autobusové dopravy jsou

Letištní taxy a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, služby delegáta) a palivové příplatky jsou

z bezpečnostních důvodů povinni dbát pokynů řidičů či vedoucího zájezdu. Ve všech autobusech platí zákaz kouření,

zahrnuty v konečné ceně zájezdu. Tyto poplatky tvoří nedílnou součást zájezdu a je třeba je uhradit za každou osobu. Výše

vyhrazujeme si taktéž právo vyloučit ze zájezdu podnapilé osoby, osoby pod vlivem omamných látek i osoby chovající se

poplatků je závislá na cílové destinaci a může se měnit v závislosti na měnovém kurzu a podmínkách letecké společnosti.

vulgárně (a to i slovně) vůči ostatním zákazníkům, řidičům či průvodcům, a to bez nároku na jakoukoli náhradu. Každý

Pobytové či odletové taxy, které se platí přímo v destinaci nelze zahrnout do celkové ceny zájezdu.

cestující je také odpovědný za dodržování všech celních a právních předpisů cílové země zájezdu i všech zemí tranzitních.

Jednotlivé destinace mají právo zavést povinnost úhrady pobytové taxy. Pobytová taxa není proto kalkulována v cenách

Dále upozorňujeme, že cestovní kancelář negarantuje hlídání zavazadel před ubytováním v příjezdový den a po ukončení

zájezdu a její případná úhrada bude prováděna v místě pobytu dle pokynů místních samospráv. Aktuální Informace

ubytování v odjezdový den a že trasa autobusu nemusí být vždy zcela shodná s doporučenými trasami z ČR uvedenými

obdrží zákazník v pokynech před odletem.

v nabídce cestovní kanceláře. V průběhu cesty jsou, cca po každých 3 až 4 hodinách jízdy, prováděny povinné bezpečnostní přestávky. Naší snahou je co nejbližší příjezd k dané ubytovací kapacitě, avšak, logicky, vždy dle dopravních

VYLOUČENÍ Z PŘEPRAVY

možností pro autobus.

Cestovní kancelář FISCHER, a.s., si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z přepravy nebo z celého zájezdu, pokud svým

Autobusová doprava ucelených skupin od 20 osob je zajišťována z jakéhokoli místa na území ČR a autobusová doprava

jednáním a chováním narušuje jejich chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je pře-

ucelených skupin pronajímajících si celý autobus může být vzhledem k odjezdovým časům, trase i programu po vzá-

prava osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i zákazníci, kteří např. v případě zpoždění slovně

jemné dohodě upravena dle přání objednavatele. V případě Vašeho zájmu o jiné nástupní místo, než které je níže

napadají zástupce Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o této společnosti či jejích

uvedeno, se na toto informujte v cestovní kanceláři. Bude-li změna trasy možná, rádi vám vyjdeme vstříc. Pokud by

zástupcích. V případě vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu zaniká nárok zákazníka na úhradu nečerpaných služeb.

doprava z vámi požadovaného místa možná byla a představovala by zvýšení nákladů na přepravu, nabídneme vám tuto

Cestovní kancelář FISCHER, a.s., prosí o pochopení pro toto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené

službu za adekvátní příplatek. Údaje o druhu, charakteristice a kategorii dopravního prostředku, jakož i údaj o trase

a přepravy ostatních cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků společnosti. Cestující je povinen dodržovat během

cesty jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu.

letecké přepravy zákaz kouření po dobu celého letu. V případě porušení tohoto zákazu je cestující povinen zaplatit

Nástupní místa a časový harmonogram autobusové dopravy jednotlivých středisek vám sdělí naši prodejní asistenti.

smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Neuposlechne-li cestující ani poté, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro trestný

TRANSFERY V DESTINACI

čin obecného ohrožení.

Doba transferu je uváděna pouze přibližně, neboť je závislá na momentální dopravní situaci a dále na množství hotelů

PŘEPRAVA ZVÍŘAT

na trase a počtu vystupujících zákazníků. Transfery mohou být zabezpečeny standardními autobusy, mikrobusy, v někte-

Zvířata (pes/kočka) do maximální váhy 8 kg (vč. schránky o rozměrech max. 43x30x27 cm) lze přepravovat na palubě

rých případech i vozy taxi apod.

letadla za zvláštních podmínek. Ostatní zvířata je možno přepravovat v klimatizovaném zavazadlovém prostoru v dolní
části letadla ve zvláštních kontejnerech určených k tomuto účelu. Maximální váha zvířete včetně boxu je limitována

DÉLKA POBYTU

32 kg. Přeprava všech zvířat musí být ohlášena již při rezervaci a je za zvláštní příplatek. V některých případech musí být

Vzhledem k rozdílné délce pobytu v jednotlivých destinacích (na základě více letů během jednoho týdne je možno

potvrzena leteckou společností.

v některých cílových oblastech knihovat dovolenou např. na 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 nocí) označujeme veškeré délky
pobytů počtem nocí. První a poslední den našich leteckých zájezdů je určen k přepravě, a nikoliv již k vlastní dovolené.

PŘEPRAVA NESKLADNÝCH ZAVAZADEL

Nelze též vycházet z toho, že se odlety uskuteční dopoledne a zpáteční lety večer. Jak odlet, tak i přílet se může uskutečnit

Přeprava neskladných zavazadel (např. golfových bagů, jízdních kol, surfových prken apod.) musí být nahlášena v ces-

v kteroukoliv dobu, jak v ranních, tak v denních nebo nočních hodinách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo

tovní kanceláři již při rezervaci zájezdu a je za poplatek. Z bezpečnostních důvodů se nemohou výše uvedené předměty

i zcela zasahovat do dne následujícího.

převážet autobusy určenými pro transfer do/z hotelu. Odpovídající doprava je zajišťována na vlastní náklady zákazníkem.
Přepravu může za poplatek zajistit i Cestovní kancelář FISCHER, a.s. Na tuto přepravu se však nevztahuje cestovní pojiš-

UBYTOVÁNÍ

tění a cestovní kancelář nenese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu způsobené na přepravované věci. Slunečníky

Nabídka Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. zahrnuje kvalitní hotely, apartmá a bungalovy všech tříd. Turistické kategorie,

je možno přepravit pouze jako samostatné zavazadlo.

stupeň vybavenosti, hlavní charakteristické znaky a třídy ubytování uvedené u příslušných hotelových zařízení jsou stanoveny národními úřady pro turistiku nebo sdruženími, jsou v souladu s právními předpisy příslušného státu a řídí se

VLASTNÍ DOPRAVA

výlučně podle jejich národních kritérii, zejména tedy místních zvyklosti, a nejsou totožné s ustanoveními, popř. kritérii

Vy, kteří jste se rozhodli pro dopravu vlastním vozem, můžete samozřejmě počítat s tím, že Vás před cestou vybavíme

v České republice. Přídavné symboly hodnocení je nutné odvozovat ze subjektivních reakcí zákazníků a představují jen

podrobnými odjezdovými pokyny s informacemi o doporučených trasách, povinných poplatcích, cenách pohonných

další orientační pomůcku. Vlastní klasifikace ubytovacích zařízení Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., vám pomůže při

hmot mimo území ČR a plánkem či přesným popisem cílového místa. Jedná se o informace, které jsou nám známy

vašem výběru:

v době odeslání odjezdových pokynů. Za případné změny po odeslání nenese cestovní kancelář odpovědnost. V případě

c velmi jednoduché objekty s jednoduchým vybavením a službami vhodné pro nenáročné hosty

vašeho zájmu Vám samozřejmě rádi zprostředkujeme i trajektovou přepravu na Sardinii.

cc objekty turistické třídy s účelným vybavením
ccc objekty střední třídy s průměrným vybavením a službami
cccc objekty vyšší střední třídy s nadprůměrným vybavením a službami

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
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Autobusová doprava je zajišťována velkokapacitními vozy zahraniční výroby se zájezdovou výbavou. Předem si Vás dovo-

ccccc luxusní hotely s nadstandardním vybavením a službami pro náročné hosty

lujeme upozornit, že z důvodu velkého počtu vypsaných nástupních míst mohou být svozy při cestě tam a rozvozy při

Klasifikace Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., nemusí být totožná s oficiální klasifikací ubytovacího zařízení na místě.

cestě zpět zabezpečeny i dalšími autobusy, mikrobusy a osobními vozy (ve zcela výjimečných případech, kdy rentabilita

Pokud se liší místní hodnocení hotelu od hodnocení Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., je uvedena v popisu oficiální

a komplikovanost svozu neumožní jiné řešení, připouštíme též použití autobusové či vlakové linkové dopravy), a že zde

třída.
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Při objednávání tří a více ubytovacích jednotek na jedné smlouvě o zájezdu a při objednávání pobytu skupin je objed-

s určitým prostorovým omezením a snížením vašeho pohodlí a komfortu. I rodinné pokoje mají vedle dvou normál-

natel zájezdu povinen předat zástupci cestovní kanceláře ubytovací seznam všech cestujících osob, a to nejpozději při

ních hotelových postelí většinou přistýlky.

sdělení jmen cestujících. Při ubytování ve studiích nebo apartmánech není během pobytu většinou zajišťován úklid.
V těchto typech ubytovacího zařízení nelze při nezajištění úklidu v průběhu pobytu požadovat kompenzaci. Vyberte si

Dětské postýlky

z naší nabídky takovou ubytovací kapacitu, která vyhovuje vašim představám a finančním možnostem.

Jsou většinou k dispozici jen podle možnosti a za úhradu, přičemž vám doporučujeme sdělit příslušná přání již při

Námi poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Často zdánlivě vysoká cena není vysoká v celosvěto-

objednávce. Poskytnutím dětské postýlky může dojít k prostorovému omezení. Další pomůcky, které jsou pro malé

vém měřítku a přepočet těchto cen na koruny je základem našich prodejních cen. V případě překnihování, ke kterému

děti obvykle potřeba (nočníky, dětská strava, plenky apod.), nejsou v hotelech většinou k dispozici.

ve všech turistických oblastech příležitostně dochází, budete ubytováni v ubytovacím zařízení stejné kategorie a třídy.
Služby náhradního hotelu nemusejí být vždy stejné, mělo by však dojít k zachování rozsahu zaplacených služeb, tj.

Přihlášení/odhlášení

plné penze či polopenze. Nebude-li rozsah služeb dodržen, bude zákazníkovi vyplacena poměrná finanční náhrada.

Podle mezinárodních zvyklostí musejí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 12.00 hodin (v některých případech

Klasifikace hotelů do tříd se liší i mezi jednotlivými destinacemi. I v komfortních hotelech jsou pokoje většinou

již do 10.00 hodin). Nastěhování v den příjezdu je v některých případech možné až po navazujícím úklidu, nejdříve

jednoduše zařízeny.

po 14. hodině, běžně však i v 17.00 hodin a později. Ubytovatelé se však snaží dát nově přijíždějícím hostům

Vybavení, velikost a poloha pokojů (i stejné třídy dané kategorie ubytování) nejsou vždy stejné. Ve většině ubytovacích

podle možností pokoje již dříve. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. V případě

zařízení není v koupelnách mýdlo. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář na ně

nočních letů a zaplacení této noci jako první služby obdržíte pokoj ihned po příjezdu do hotelu. Pokud si chcete

nemá vliv. Při ubytování (check in) v hotelu po vás může recepce hotelu požadovat kreditní kartu, jejíž údaje jsou

svůj pokoj v den odjezdu ponechat déle, prosíme vás, abyste se včas dohodli s recepcí, přičemž případné příplatky

použity jako záloha na eventuální hotelovou útratu, popř. způsobenou škodu. Pokud nevlastníte kreditní kartu, může

se platí přímo ubytovateli. V mnoha zařízeních je možné bezplatně uložit zavazadla až do ubytování v pokoji, popř.

po vás hotel požadovat zálohu v hotovosti.

až do transferu na letiště, v místnostech na uložení zavazadel, popř. na označených sběrných místech. Ubytovatel

V řadě exotických destinací najdete na pokoji pro obsazenost 2+1, 2+2 nebo 3+0 pouze dvě postele velikosti queen

za to ovšem nepřebírá žádnou odpovědnost.

size (bez další přistýlky) nebo naopak jednu postel velikosti king size a pouze jednu přistýlku.
Vaše speciální přání

DENNÍ A ZÁVĚREČNÝ ÚKLID

Samozřejmě je rádi přijmeme při objednávce, musíme ale výslovně upozornit na to, že splnění vašich přání záleží

U všech kapacit hotelového typu i u všech privátních pokojů je závěrečný úklid již zahrnut v základní ceně zájezdu.

výlučně na ubytovateli, a proto za ně nemůžeme převzít žádnou záruku, popř. můžeme je přijmout jen nezávazně.

U apartmánového ubytování však tomu vždy není. U některých apartmánových kapacit je závěrečný úklid již zahr-

Jižní destinace (především řecké) mají obecně nižší standard poskytovaných služeb a komunikace cestovní kanceláře

nut v základní ceně, u jiných je vypsán za povinný či fakultativní příplatek (v Kč při úhradě v ČR, resp. v příslušné

s hotelovým personálem není vždy ideální.

zahraniční měně při úhradě v místě pobytu) a u dalších si zákazníci provádí závěrečný úklid sami. Jak je to se závěrečným úklidem u každé konkrétní ubytovací kapacity jednoznačně vyplývá z informací uvedených v nabídce zájezdu.

Hotely vhodné pro tělesně postižené

Pokud se jedná o závěrečný úklid ve formě povinného příplatku, je toto vždy specifikováno výslovně a v případě,

Jednotlivá hotelová, popř. klubová zařízení se vykazují jako vhodná pro tělesně postižené, popř. vozíčkáře. Nelze

kdy o závěrečném úklidu hovořeno není, se má za to, že si závěrečný úklid provádí zákazníci sami. I za předpokladu,

však převzít žádnou záruku za vhodnost zařízení v konkrétním případě, protože příslušné národní směrnice

že závěrečný úklid je zahrnut v ceně zájezdu, případně je hrazen formou fakultativního či povinného příplatku, je

nemusí být v souladu s českými předpisy. Informujte se, prosím, při objednávce o tom, zda je požadované

zapotřebí provést běžný úklid typu zametení podlahy, vynesení odpadkového koše atd. a především kuchyňskou linku

zařízení v konkrétním případě dostatečně, popř. odpovídajícím způsobem adaptované. Ubytovací kapacity

zanechat v absolutním pořádku včetně odmražené lednice, umytého nádobí apod. U některých ubytovacích kapacit

v jižních zemích mají omezené služby pro tento typ klientů a bezbariérové pokoje jsou na vyžádání většinou

si lze úklid kuchyňské linky také extra fakultativně přiobjednat. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že mohou

pouze v hotelech vyšší kategorie. Přeprava hendikepovaných klientů a invalidních vozíků musí být nahlášena již

nastat případné změny úhrad v místě pobytu třeba již i pro nadcházející letní sezónu. U všech kapacit hotelového typu

při rezervaci zájezdu. V některých případech nelze klienty a vozíky přepravit autobusy určenými pro transfer z/

i u všech privátních pokojů je v základní ceně zájezdu zahrnut též denní úklid. V některých ubytovacích kapacitách

do hotelu. Odpovídající doprava je zajišťována na vlastní náklady zákazníkem.

(zejména v Bulharsku) se pojmem denní úklid rozumí úklid pokoje obden, tedy každý druhý den.
Technická zařízení

KAUCE ZA APARTMÁN

Ne každá země má stejně vysoký technický standard, na který jste zvyklí. V případě technické závady, jako např.

Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že v případě ubytování v apartmánech se v převážné většině případů na místě

u výtahu nebo klimatizace, může opatření náhradních dílů nějakou dobu trvat, protože nejsou v rekreačních oblas-

skládá vratná kauce, především jako jistina za nepoškození jeho zařízení a vybavení, případně ve vztahu k závěreč-

tech vždy k dispozici.

nému úklidu. Výše kauce je různá, je odvislá od zvyklostí dané země či destinace i od konkrétní ubytovací kapacity.
V Itálii se kauce pohybuje zpravidla v rozmezí od 50 do 200 € (v některých případech ji lze skládat i v Kč),v Bulharsku

Opravářské/stavební práce

v rozmezí 50 – 150 €, ve Španělsku kolem 100 €. Naopak v Chorvatsku se kauce zpravidla neskládá. Stále přibývá

Protože ubytovací zařízení nebo jednotlivé části hotelového zařízení vyžadují pravidelnou údržbu, mohou být nutné

i ubytovacích kapacit, u kterých lze kauci skládat platební kartou či pouze jejím prostřednictvím. Informace o výši

odpovídající údržbářské a opravárenské práce. Žádáme o vaše pochopení pro krátkodobá omezení s tímto spojená.

kauce jsou u převážné většiny ubytovacích kapacit uvedeny v konkrétní nabídce zájezdu a jsou vždy obsahem odjez-

Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá Cestovní kancelář FISCHER, a.s.,

dových pokynů, které obdržíte před cestou. V čase přípravy nabídky jednotlivých zájezdů ze strany cestovní kanceláře

vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezonní měsíce a staveniště vznikají velmi rychle, prakticky ze

panoval v některých zemích a/či střediscích nejednotný přístup k pobytovým taxám. Zejména nemálo italských a špa-

dne na den, nebo je stavební činnost po delší přestávce opět obnovena. Takové případy stavební činnosti můžeme

nělských středisek zvažovalo zavedení povinné pobytové taxy, která je v současné době zavedena jen v minimálním

jen těžko ovlivnit a nelze mít vždy při koupi vašeho zájezdu ty nejaktuálnější zprávy.

počtu lokalit, ale řada dalších o jejím zavedení velice vážně uvažuje. U některých kapacit v ceně zájezdu tedy pobytová
taxa zahrnuta je, u jiných je ale splatná až v místě formou povinného příplatku, když informaci o tom, jak je tomu

Hmyz

u každé konkrétní ubytovací kapacity naleznete v konkrétní nabídce zájezdu. Zejména vzhledem k Itálii si dovolujeme

Na základě odlišného klimatu může dojít k výskytu hmyzu, přičemž toto nelze vyloučit ani v hotelovém zařízení,

upozornit na skutečnost, že informace uvedené v nabídce zájezdu reflektují stav do době její přípravy a že je tudíž

zejména v bungalovech. Navzdory použití vhodných ochranných prostředků proti hmyzu, které by se měly již

nutné počítat s možnou změnou třeba již i pro nadcházející letní sezónu.

ve vašem vlastním zájmu používat pouze omezeně, nelze úplně vyloučit výskyt hmyzu jak v hotelovém zařízení, tak
i v jednotlivých hotelových pokojích. Pokud byste si všimli výskytu hmyzu, žádáme vás, abyste to obratem oznámili

Jednolůžkové pokoje

zaměstnancům hotelu, kteří přijmou příslušná opatření. Navíc doporučujeme vzít si s sebou sprej na hmyz nebo

Jsou v mnoha hotelech k dispozici jen v omezeném počtu. I když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé, často

elektrické zásuvky proti komárům. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji volně ležet potraviny. V mnoha zemích

bez balkonu a nemusejí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V případě obsazení dvoulůžkového pokoje jednou

najdete jinou mentalitu a jiný životní rytmus. I výklad pro vás důležitých hodnot, jako je čistota a přesnost, může

dospělou osobou může být pokoj vybaven pouze jedním lůžkem.

být jiný, než jste zvyklí.

Promo pokoje

STRAVOVÁNÍ A NÁPOJE

Nabídka je kapacitně omezena. Tyto pokoje mohou být umístěny v méně výhodné poloze.

V turistických destinacích se nabízejí v mnoha hotelech typické místní pokrmy, které se často připravují s neobvyklým kořením a přísadami a nepodávají se vždy horké. Berte prosím na vědomí, že tělo často potřebuje několik

Přistýlky

dní, aby se přizpůsobilo odlišnému klimatu a neobvyklé stravě, popř. že zejména tyto okolnosti a požívání ledově

V některých hotelech je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být například

chladných nápojů mohou vést k žaludečním potížím a onemocněním průjmem (cestovní diarrhea).

pohovka, rozkládací gauč, palanda, lehátko apod. a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. Přistýlky neodpovídají

Podle nejnovějších poznatků lze taková onemocnění i u osob, které se v jižních zemích zdržují častěji, odvodit

vždy standardu běžných hotelových postelí, mohou být užší a kratší. Přidáním přistýlky do pokoje je nutné počítat

z uvedených změn. Nelze tedy vycházet z toho, že jsou např. vyvolána nedostatečnou kvalitou zpracovaných potravin
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nebo nedostatečnými hygienickými podmínkami. Proto vám doporučujeme poradit se před začátkem dovolené se

často s velmi přátelským a milým přístupem. Jak za výměnu peněz, tak i za telefonování v hotelu účtuje ubytovatel

svým lékařem nebo lékárníkem a vzít si s sebou příslušné léky. Ve většině pobytových zemí se u vody v potrubí

vyšší poplatky/přirážky. Obchody umístěné v hotelových zařízeních si pronajímají soukromí podnikatelé. Tvorbu cen

jedná pouze o užitkovou vodu, která není vhodná k požívání jako pitná voda. V některých destinacích je obvyklá

tedy nemůžeme z naší strany nijak ovlivnit. Při poskytování internetu, WiFi může docházet z důvodu počasí a přírod-

odsolovaná voda, která má nepříjemnou charakteristickou pachuť, a to i po převaření, ale je zdravotně nezávadná.

ních vlivů ke krátkodobým výpadkům.

Stravování zahrnuté v ceně zájezdu závisí na počtu nocí strávených v ubytovacím zařízení. Nárok na čerpání první
a poslední stravovací služby závisí na čase ubytování při příjezdu do ubytovacího zařízení (check-in) a odhlášení se

SLUNEČNÍKY/LEHÁTKA

z ubytovacího zařízení (check-out) v plánovaný den ukončení služeb s tím, že podmínky čerpání stravovacích služeb

Zjistěte si, prosím, z příslušného popisu hotelu, v jaké míře jsou k dispozici lehátka a slunečníky, popř. jestli je třeba

jsou stanoveny vždy samotným ubytovacím zařízením. Kontinentální snídaně v jižních destinacích jsou zpravidla jedno-

jejich zapůjčení hradit. Myslete na to, že lehátka a slunečníky z důvodu místa neodpovídají vždy kapacitě lůžek,

tvárné a nepříliš bohaté. Pamatujte na to při výběru své dovolené. V určitých termínech může v restauracích a barech

a proto nejsou k dispozici všude, popř. jsou k dispozici jen omezeně a zejména v hlavní sezoně nedostačují vždy.

docházet k čekacím dobám, avšak personál se samozřejmě snaží vyhovět všem přáním a pokud možno se tomuto

Rezervace několika lehátek současně na různých místech v jednom zařízení je zakázána stejně jako rezervace v časných

vyhnout. Z tohoto důvodu se jídlo organizuje v některých hotelech ve dvou nebo více skupinách.

ranních hodinách.

U restaurací a barů které nabízejí část kapacity nebo veškerá místa pod širým nebem, může v závislosti na počasí
dojít k omezením. Stravování formou bufetu či servírovaného menu je rovnocenné. V případě skutečně nízkého počtu

PLÁŽE

klientů využívajících daný typ stravovací služby a mimo hlavní sezonu (červenec, srpen) může dojít ze strany hotelu

Údaje o vzdálenosti od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační a představují vzdálenost vzdušnou

ke změně typu stravy. V některých hotelech se podává kontinentální snídaně, která obsahuje čaj nebo kávu, pečivo,

čarou. Cesta pěšky nebo jízda mohou být delší. Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, dle našich měřítek

máslo a marmeládu.

často hlučnému obyvatelstvu. Pláže před hotelovými zařízeními jsou skoro všude ve veřejném vlastnictví, takže čištění

Nápoje k jídlu nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, není-li výslovně uvedeno jinak. Je-li u stravovacích služeb uvedena

spadá do oblasti úkolů místních obcí. Zpravidla však obhospodařují oblasti pláže před hotelovými zařízeními pří-

forma menu, neznamená to vždy a v každém hotelu výběr hlavního jídla z několika možností. Čerpání první stravovací

slušní ubytovatelé (lehátka, slunečníky, bary). Samozřejmě se i ubytovatel snaží tuto oblast pláže udržovat v čistotě.

služby závisí na čase příletu, resp. na době přidělení pokoje. Pokud je stravování formou all inclusive, je z organizač-

Klimatické podmínky, vítr a mořské proudy mohou způsobit nánosy, náplavy např. vodní trávy nebo výskyt medúz

ních důvodů ve většině hotelů nutné nosit plastikový náramek. Čerpání programu all inclusive v den odletu je závislé

a podobně. Dále to může vést k omezením nebo změnám pláže, což je však nevyhnutelné a nelze to z naší strany

na době opuštění hotelu/odhlášení. V některých hotelech závisí poskytování programu all inclusive také na interních

ovlivnit. Dodržujte, prosím, pokyny ohledně možností koupání v hotelu, popř. na pláži, a zohledňujte mořské proudy

hotelových pravidlech. Ve většině hotelů je možné čerpání programu all inclusive po odhlášení doplatit na recepci.

a počasí i příliv a odliv. Lehátka a slunečníky jsou k pronajmutí za poplatek, pokud není uvedeno jinak.

Přesný rozsah zahrnutých plnění si, prosím, zjistěte z příslušného popisu hotelu. Rozsah plnění se přitom řídí také
podle třídy hotelu. Navíc lze i v hotelech s balíčkem vše v ceně využívat další plnění, přičemž je nutné tato plnění,

BAZÉNY

která nejsou v ceně, zaplatit na místě zvlášť.

Z hygienických důvodů je nutné přidávat do vody v bazénu chemikálie. Hostům s citlivou pokožkou doporučujeme,

Plnění všeho v ceně lze využívat až do odhlášení. Nevyužitá plnění nelze proplatit.

aby toto konzultovali se svým lékařem. Voda v bazénech se musí pravidelně měnit, přičemž během výměny vody

Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce platí stejný typ stravovacích služeb. Pokud byste si přímo na místě

nelze bazény užívat. Užívání bazénu je dovoleno jen během provozních dob vykázaných přímo na místě a při dodr-

objednali výlet, myslete na to, že při časném odjezdu většinou nelze servírovat snídani. Informujte se v hotelu o mož-

žování pokynů k použití a probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče odpovídají za své děti. Pokud je součástí

nosti balíčku s jídlem. Za stravování, které nečerpáte, se částka nevrací. Vnášení potravin a nápojů nakoupených mimo

hotelového zařízení aquapark (nebo samostatné skluzavky do bazénu), je třeba respektovat provozní řád a pravidla

zařízení do hotelu může být zakázáno domovním řádem a zejména u menších kapacit se můžete setkat i s výslovnými

užívání (zejména věková a výšková omezení). Provoz hotelových bazénů a aquaparků je závislý na počasí, v případě

protesty personálu nebo majitele. Ve většině hotelů se klade důraz na společenské oblečení během večeře. U mužů

nepříznivého počasí může být provoz omezen. Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba vzít

to znamená nosit dlouhé kalhoty. V hotelech vyšší třídy je někdy vyžadován u večeře společenský oděv.

v úvahu, že ne vždy je bazén skutečně vyhříván. Tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Počet

V destinaci Srí Lanka se při každém úplňku slaví tzv. Poya Day. V tento den je dle srílanských zákonů striktně zakázáno

lehátek a slunečníků u bazénu neodpovídá vždy kapacitě hotelu.

servírovat jakýkoliv alkohol. Tento zákaz se týká i hotelů, včetně programů all inclusive.

SPORT/ZÁBAVA/AKTIVITY
ŠPERKY A TREZORY

Nabízené aktivity lze využívat podle příslušných možností, popř. podle povětrnostních podmínek. Zejména prosíme,

Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky. Cenné předměty (cestovní doklady, peníze, šeky, platební karty)

abyste zohlednili, že při velké poptávce je snaha dát nabízené možnosti sportu a zábavy k dispozici všem hostům

si uložte v hotelovém trezoru, který je k pronajmutí buď v recepci, nebo přímo na pokoji. Pokud byste nicméně byli

ve stejné míře. V jednotlivých případech proto může docházet k čekacím dobám nebo omezením, za což žádáme

během svého pobytu okradeni, bezpodmínečně se doporučuje oznámení krádeže na policii. Obraťte se v takovém

o vaše pochopení. Určitá plnění lze využívat jen po předchozí rezervaci, bližší informace získáte od našich průvodců,

případě, jakož i ve všech ostatních případech nehod okamžitě na našeho průvodce. Za hotovost i předměty, které

popř. zaměstnanců příslušného hotelu. Mějte prosím pochopení pro to, že stávající sportovní materiál, jakož i např.

nejsou pro pobyt na dovolené nezbytně nutné (např. vysoce cenná technická zařízení, speciální výstroj a sportovní

tenisové kurty neodpovídají vždy navyklému standardu a na základě stálého užívání mohou vypadat opotřebovaně.

nářadí, cenné předměty vyšší hodnoty, šperky, notebooky atd.), zásadně odmítá jak naše cestovní kancelář, tak i uby-

Používání sportovního nářadí i účast na sportovních, zábavních a jiných aktivitách probíhá na vlastní nebezpečí,

tovatel přebírat jakoukoliv odpovědnost. V případě nutnosti doporučujeme sjednat speciální individuální připojištění.

přičemž rodiče odpovídají za své děti, vedení hotelu zejména neodpovídá za zranění vznikající při sportovní činnosti.
Pouštějte se jen do takových činností, na jaké jste zvyklí i v ČR, a dbejte, prosím, bezpodmínečně na to, že na základě

KLIMATIZACE/TOPENÍ

klimatických podmínek může rychleji docházet k únavovým jevům a větší ztrátě tekutin. Sportovní zařízení, sportovní

Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu. V mnoha případech je klimatizace

nářadí a vozidla byste měli před použitím zkontrolovat. Při poškození vypůjčené výstroje je nutné provést úhradu

ovládána centrálně, a tak její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu. Často je

na místě. Zábavu pro děti, popř. dětský klub nelze srovnávat s mateřskou školou a zejména nelze dětem nutit účast

klimatizace v provozu pouze několik hodin denně. Při výpadcích proudu, popř. kolísání proudu, se řádný provoz

na těchto aktivitách proti jejich vůli. Animační programy jsou dostupné pouze v některých hotelech. Prosíme vás

zařízení zpravidla udržuje pomocí nouzových agregátů, které však nejsou technicky způsobilé dodat dostatek elektřiny,

o pochopení i v tom, že v mezinárodních klubech a hotelových zařízeních se i zábavný program a zábava nabízejí

aby mohly zaručit funkci klimatizací. V mnoha zařízeních byly klimatizace v posledních letech modifikovány tak, že

vícejazyčně. Určité zábavné programy se provádějí jen při odpovídající poptávce, popř. dosažení minimálního počtu

fungují jen při zavřených dveřích a oknech a při použití pokojového klíče, takže provoz klimatizací automaticky končí při

účastníků.

opuštění pokojů, popř. otevření oken nebo dveří. Hluk při provozu klimatizací nelze bohužel vyloučit.

NOČNÍ KLID
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VODA A ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ

K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Jejich

Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření. V některých hotelech teče jen odsolená mořská

provoz probíhá na základě úředních povolení, a nelze mu tedy zabránit. Také zvuková prostupnost mezi jednotlivými

voda. Pitnou vodu vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo v hotelu. V hotelech se solárním ohřevem

místnostmi v ubytovacích zařízeních může být různá dle stavebního stylu objektu. Absolutní klid v turistických centrech

teče občas vlažná voda, při špatném počasí, popř. současném užívání více sprch v hotelu, může podle okolností

nenajdete. Prosíme, abyste zohlednili, že v hotelech a klubových zařízeních může na základě smluvně přislíbeného

docházet ke krátkodobým omezením. V některých zemích může docházet i k opakovaným (krátkodobým) výpadkům

zábavného programu docházet i po 22. hod. k obtěžování hlukem. Život na jihu se probouzí teprve večer a podle

elektrické energie. S tím pak samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace. Ne v každé zemi je elektrické napětí shodné

toho může trvat až do časných ranních hodin. Během doby před sezonou a po ní může dojít k určitým omezením

s napětím v ČR a ne ve všech destinacích lze používat elektrické zástrčky užívané v ČR. V některých zemích je tak nutné

hotelových služeb (zábava, sportovní nabídka, klimatizace atd.), proto je nelze vždy zaručit v plném rozsahu. Tato

dokoupit adaptér pro zapojení elektrických zařízení. Bližší informace doporučujeme si zjistit před odletem.

okolnost se však zohledňuje již při utváření ceny.

SERVIS A SLUŽBY

HYGIENA

Pokud jde o služby místních zaměstnanců, odpovídá úroveň a rychlost poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva,

Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní hygienické předpisy jsou mnohem

a proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností při plnění povinností, ale na druhou stranu

tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí. Upozorňujeme, že zejména v řeckých destinacích
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je v hotelech běžný výskyt koček, a to i v restauračních zařízeních. Kočky jsou považovány za oblíbené domácí mazlíčky

Výlety zakoupené před odletem se uskuteční pouze při dosažení min. počtu účastníků. Zákazník si v případě neusku-

a jsou v hotelech respektovány, přestože to některým klientům může připadat nepatřičné.

tečnění výletu může u průvodce vybrat výlet jiný s doplacením rozdílu ceny. Vrácení peněz za neuskutečněný výlet
nebo za účast na výletě s nižší cenou nárokuje zákazník po příletu v kanceláři, kde zájezd zakoupil.

HLUK
Z hygienických důvodů je obvyklé provádět odstraňování odpadu časně zrána, aby se zabránilo obtěžování zápa-

PRONÁ JEM AUT

chem kvůli vysokým teplotám přes den. Myslete, prosím, na to, že to nelze vždy provádět bezhlučně, avšak je to

Převzetí vozu probíhá ve většině případů v kanceláři autopůjčovny. V případě, že máte objed-

ve vašem zájmu. V moderních rekreačních destinacích přijíždí převážná většina turistů letadlem, takže na letištích

nané přistavení u hotelu, jste většinou z hotelové recepce odvezeni do kanceláře autopůjčovny. Vrá-

dochází k pravidelným letům. Určité omezení letovým hlukem nelze vyloučit. Přibližnou vzdálenost hotelového zařízení

cení vozu probíhá shodně. Při převzetí/vrácení auta na letišti mimo otevírací dobu kanceláře (většinou

od příslušného letiště si, prosím, zjistěte z popisu. Mějte také pochopení pro to, že postupy a zařízení nutné k provozu

23.00–7.00 hod.) je účtován příplatek.

hotelového zařízení někdy mohou vést ke vzniku hluku (dodavatelé, agregáty atd.).

Při převzetí auta je třeba uhradit depozit embosovanou platební kartou. V mnoha případech autopůjčovny vyžadují
přímo kreditní kartu na jméno hlavního řidiče. Dále může být v autopůjčovnách požadována úhrada plné nádrže

OČKOVÁNÍ

paliva. Minimální věk řidiče je 21 let, řidičské oprávnění musí být vydané před více než jedním rokem. Řidič mladší

V současné době do většiny zemí není povinné očkování (s výjimkou očkování proti žluté zimnici při příjezdu ze zemí

24 let musí většinou hradit příplatek. V ceně pronájmu je většinou zahrnuté základní pojištění CDW. Doporučujeme

s výskytem této choroby), nicméně doporučujeme před cestou konzultovat případná rizika s odborným lékařem.

sjednat rozšířené pojištění SCDW. Podrobnosti Vám sdělí náš prodejce.

Aktuální informace naleznete také na serveru www.ockovani.com.

SEZONY
PRŮVODCOVSKÝ SERVIS

Období před hlavní sezonou a po ní přináší vedle výhodných cen na druhé straně i skutečnost, že některá zařízení

V cíli vaší dovolené vás očekávají česky nebo slovensky mluvící průvodci Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., kteří orga-

(bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V těchto obdobích se stává, že i hotel nenabízí služby (klimatizace, zábava,

nizují transfer z/na letiště, informační koktejl a pravidelné informační hodiny, jež se konají v každém hotelu 2x týdně.

sportovní nabídka atd.) v plném rozsahu v důsledku menšího počtu klientů.

Pokud se vyskytne během vašeho pobytu jakýkoliv problém, oznamte tuto skutečnost našemu průvodci.
V zájmu nás všech je, aby byl problém na místě vyřešen a abyste odjížděli z dovolené spokojeni. V destinacích, kde

INFORMACE V KATALOGU

nemá cestovní kancelář FISCHER zajištěný stálý průvodcovský servis, je klientům k dispozici na mobilním telefonu

Protože se katalogy připravují přibližně jeden rok před začátkem vaší dovolené, může dojít v mezidobí ke změnám

průvodce z nejbližší destinace. Průvodce nemůže ve svém voze převážet klienty. Průvodce může klienty doprovázet

místních poměrů např. v důsledku přestaveb, popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto se katalogové foto-

k lékaři jen dle časových možností, je však vždy k dispozici na mobilním telefonu.

grafie mohou ve výjimečných případech odchylovat od skutečné situace. Veškeré údaje o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu odpovídají informacím známým v době tisku a Cestovní kancelář FISCHER,

POZNÁVACÍ ZÁ JEZDY

a.s., si vyhrazuje právo na jejich změnu. Zakreslení hotelů v pobytových oblastech v katalogu má pouze informativní

Především u tohoto typu zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamě-

charakter.

tihodností ve dnech státních a náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu.

VÝLETY
Cestovní kancelář FISCHER, a.s., není pořadatelem fakultativních výletů. Nabídku výletů v místě vašeho pobytu vám
od místní agentury poskytne zástupce Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., v destinaci. Výlety se v destinaci platí v místní
měně a jsou provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo německy mluvícím průvodcem.
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prodejní místa ck fischer a nev-dama
česká republika
BEROUN
Havlíčkova 5, 266 01 Beroun;
tel.: 311 611 611; beroun@fischer.cz

MĚLNÍK
J. Seiferta 147, 276 01 Mělník;
tel.: 315 695 588, 774 760 354; melnik@fischer.cz

BRNO
náměstí Svobody 13, 602 00 Brno;
tel.: 542 218 815, 542 219 045, 542 221 877,
777 864 601; brno@fischer.cz
Obchodní centrum Olympia, U Dálnice 777,
664 42 Brno–Modřice;
tel.: 547 215 067, 725 712 839; brno.olympia@fischer.cz
Hypermarket Globus Brno, Hradecká 40,
621 00 Brno-Ivanovice;
tel.: 530 506 879, 778 744 672; brno.globus@fischer.cz

MLADÁ BOLESLAV
Krátká 904 (u KAUFLANDU), 293 01 Mladá Boleslav;
tel.: 326 726 604;
mlada.boleslav.kaufland@fischer.cz
T. G. Masaryka 1084, 293 01 Mladá Boleslav;
tel.: 326 735 000, 737 258 112;
mlada.boleslav@fischer.cz

BŘECLAV
Jana Palacha 121/8, 690 02 Břeclav;
tel.: 519 321 004; breclav@fischer.cz
ČESKÁ LÍPA
Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa;
tel.: 487 823 903, 777 668 567; ceska.lipa@fischer.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ul. Karla IV. 5, 370 01 České Budějovice;
tel.: 387 433 777, 731 427 074;
ceske.budejovice@fischer.cz
Globus, České Vrbné 2327,
370 11 České Budějovice
tel.: 778 722 972, 387 202 277–278;
ceske.budejovice.globus@fischer.cz
FRÝDEK MÍSTEK
Nám. svobody 14, 738 01, Frýdek Místek;
tel.: 596 632 034, 724 786 878;
frydek.mistek@fischer.cz
HAVÍŘOV
Dlouhá třída 903/24a, 736 01 Havířov-město;
tel.: 596 811 381; havirov@fischer.cz
HODONÍN
Dolní valy 2518/3, 695 01 Hodonín;
tel.: 518 324 991; hodonin@fischer.cz
HRADEC KRÁLOVÉ
Obchodní centrum Atrium, Dukelská třída
1713/7, 500 02 Hradec Králové;
tel.: 495 513 858, 775 876 075;
hradec.kralove@fischer.cz
Obchodní centrum Futurum, Brněnská
1825/23a, 500 09 Hradec Králové;
tel.: 495 266 291, 775 876 107;
hradec.kralove.futurum@fischer.cz
JABLONEC NAD NISOU
Podhorská 4963/9, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 488 055 550; jablonec@fischer.cz
JIHLAVA
Benešova 2, 586 01 Jihlava;
tel.: 774 629 009, 778 781 596;
jihlava@fischer.cz
KARLOVY VARY
Obchodní centrum Fontána, Chebská
81A/370, 360 06 Karlovy Vary;
tel.: 353 236 130–1, 739 671 305;
karlovy.vary@fischer.cz
KLADNO
T.G.M. 295, 272 01 Kladno;
tel.: 312 245 560, 731 427 088; kladno@fischer.cz
KOLÍN
Pražská 155, 280 02 Kolín;
tel.: 321 719 718, 775 876 099; kolin@fischer.cz
LIBEREC
Jánská 864/4, 460 01 Liberec;
tel.: 482 710 627; liberec@fischer.cz
OC Plaza, Palachova 1404/2, 460 90 Liberec 1
tel: 488 578 880; liberec.plaza@fischer.cz
LITOMĚŘICE
Na valech 2232/13, 412 01 Litoměřice;
tel.: 416 533 014, 722 931 371, 608 838 823;
litomerice@fischer.cz
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MOST
Radniční 1, 434 01 Most;
tel.: 476 107 072, 608 380 608; most@fischer.cz
NÁCHOD
Poděbradova 211, 547 01 Náchod;
tel.: 491 426 922; nachod@fischer.cz
NOVÝ JIČÍN
5. května 95/16, 741 01 Nový Jičín;
tel.: 724 799 788, 556 300 111; novy.jicin@fischer.cz
OLOMOUC
Galerie Šantovka, Polská 1201/1, 779 00 Olomouc;
tel.: 585 222 808/814; olomouc@fischer.cz
Olomouc City Center, Pražská 255/41,
772 00 Olomouc;
tel.: 585 754 345, 731 427 081; olomouc.city@fischer.cz
OPAVA
náměstí Republiky 450/17, 746 01 Opava;
tel.: 553 654 792, 775 876 198; opava@fischer.cz
OSTRAVA
Antonína Macka 122, 701 00 Ostrava;
tel.: 596 100 100; prodej.ostrava@fischer.cz;
prodej linkových letenek: linkove.letenky@fischer.cz
OC Futurum, Novinářská 6a, 702 00 Ostrava;
tel.: 595 627 218, 731 427 076;
ostrava.futurum@fischer.cz
Forum Nová Karolina, Jantarová 3344/4,
702 00 Ostrava;
tel.: 597 499 970;
ostrava.karolina@fischer.cz
OSTRAVA-TŘEBOVICE
OC Galerie Tesco, Sjízdná 5554/2,
722 00 Ostrava-Třebovice;
tel.: 596 941 334, 731 427 073;
ostrava.tesco@fischer.cz
OSTRAVA-ZÁBŘEH
Avion Shopping Park, Rudná 3114/114,
700 30 Ostrava-Zábřeh;
tel.: 596 729 713, 775 876 266;
ostrava.avion@fischer.cz
PARDUBICE
Třída Míru 62, 530 02 Pardubice;
tel.: 466 611 006, 731 427 084; pardubice@fischer.cz

PRAHA 4
GEMINI, Na Pankráci 1683/127, 140 62 Praha 4;
tel.: 234 071 500; prodej.pankrac@fischer.cz;
prodej linkových letenek: linkove.letenky@fischer.cz
Centrum Chodov, Roztylská 2321/19,
148 00 Praha 4;
tel.: 255 719 630; chodov@fischer.cz
PRAHA 5
Řevnická 121/1, 155 21 Praha 5 – Metropole Zličín
tel.: 296 301 300; zlicin@fischer.cz
Sluneční náměstí 2583/11 (1. patro),
158 00 Praha 5 – Stodůlky;
tel.: 251 512 648, 739 239 171; butovice@fischer.cz
PRAHA 9
Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6,
190 00 Praha 9;
tel.: 296 202 220; cerny.most@fischer.cz
Hypermarket Globus Čakovice,
Kostelecká 823, 196 00 Praha 9,
tel.: 255 711 637; cakovice.globus@fischer.cz
Obchodní centrum Letňany, Veselská 663,
199 00 Praha 9 – Letňany
tel.: 234 234 250; letnany@fischer.cz
BILLA – Prosek, Vysočanská 382/20,
190 00 Praha 9;
tel.: 283 880 986; prosek@fischer.cz
PRAHA 10
Europark, Nákupní 389/3 (přízemí),
102 00 Praha 10 – Štěrboholy;
tel.: 272 651 892; europark@fischer.cz
PŘÍBRAM
Hypermarket ALBERT, Brodská 496/5,
261 01 Příbram 8;
tel.: 318 639 037–8, 775 876 065; pribram@fischer.cz
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Nám. Míru 1005/100,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm;
tel.: 778 781 563, 583 210 167; roznov@fischer.cz
ŠUMPERK
Obchodní centrum SAN, Hlavní tř. 20/3061,
787 01 Šumperk;
tel.: 583 210 167, 602 533 371; sumperk@fischer.cz
TÁBOR
Tř. 9. května 1576, 390 02 Tábor;
tel.: 778 490 612, 778 781 595;
tabor@fischer.cz
TEPLICE
Ul. 28. října 780/10, 415 01 Teplice;
tel.: 417 535 777; teplice@fischer.cz
TRUTNOV
Havlíčkova 9, 541 01 Trutnov;
tel.: 777 602 004, 499 818 308; trutnov@fischer.cz

PELHŘIMOV
Růžová 38, 393 01 Pelhřimov
tel.: 775 876 143, 778 781 599; pelhrimov@fischer.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Zelný trh 1514, 686 01 Uherské Hradiště;
tel.: 775 876 087, 576 000 094–5;
uherske.hradiste@fischer.cz

PÍSEK
Heydukova 97, 397 01 Písek;
tel.: 737 587 857, 382 224 120; pisek@fischer.cz

ÚSTÍ NAD LABEM
Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem;
tel.: 475 201 080, 775 876 105; usti@fischer.cz

PLZEŇ
Americká 46, 301 15 Plzeň;
tel.: 377 236 538, 777 752 613; plzen@fischer.cz
OC Olympia, Písecká 972/1, 326 00, Plzeň-Černice
tel. : 378 770 058–59; plzen.olympia@fischer.cz

VSETÍN
Smetanova obchodní galerie Vsetín,
Žerotínova 1269, 755 01 Vsetín;
tel.: 576 000 060; vsetin@fischer.cz

PRAHA 1
Národní třída 10, 110 00 Praha 1;
tel.: 255 719 600; narodni@fischer.cz
Revoluční 5, 110 00 Praha 1;
tel.: 255 710 078; revolucni@fischer.cz
PRAHA 2
Nákupní galerie Atrium, Karlovo
nám. 10,120 00 Praha 2;
tel.: 222 519 338; karlovo.nam@fischer.cz

ZLÍN
Tř. T. Bati 481, 760 01 Zlín;
tel.: 577 214 122–3, 608 241 977; zlin@fischer.cz
Zlín Svit, J. A. Bati (areál Svit, budova č. 32),
760 01 Zlín
tel.: 573 770 316, 576 770 319,
778 781 594; zlin.svit@fischer.cz
ZNOJMO
Velká Michalská 1, 669 01 Znojmo;
tel.: 515 248 810; znojmo@fischer.cz

PRAHA 3
Atrium Flora
Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
tel.: 234 234 240; flora@fischer.cz

On-line prodej na www.fischer.cz
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slovensko
BANSKÁ BYSTRICA

Horná 13, 974 01 Banská Bystrica 1;
tel.: +421 48 470 12 20; bystrica@fischer.sk

KOŠICE

Alžbetina 22, 040 01 Košice;
tel.: +421 55 622 66 08; kosice@fischer.sk

TRNAVA

BRATISLAVA

NITRA

ŽILINA

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava;
tel.: +421 2 52 731 264; bratislava@fischer.sk

Palárikova 8, 949 01 Nitra;
tel.: +421 37 652 34 14; nitra@fischer.sk

Hlavná 22, 917 01 Trnava;
tel.: +421 33 593 66 96; trnava@fischer.sk
Makovického 7/A, 010 01 Žilina;
tel.: +421 41 568 02 05; zilina@fischer.sk

Autorizovaní prodejci
ČESKÁ REPUBLIKA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA • PRAHA

www.dovolenkovani.cz, Ovocný Trh 12, 110 00 Praha 1, info@dovolenkovani.cz, 732 402 202;

www.dovolenasnadno.cz, Drahobejlova 2391/13, 190 00 Praha,

info@dovolenasnadno.cz, 223 557 307; STŘEDOČESKÝ KRA J • BENEŠOV Václava Říhová – ADVENTURE PLUS, Masarykovo náměstí 102, info@adventureplus.cz, 317 726 677; KLADNO • LCK Plus s.r.o., P. Bezruče 3388, lck2@lck.cz, 773 788 699; KOLÍN • Jana
Syřínková- ROJATOUR, Rubešova 61/62, info@rojatour.cz, 606 892 095; KUTNÁ HORA • Jaroslava Marešová - Kutnohorská CA, Palackého náměstí 330, kca@atlas.cz, 327 512 331; MLADÁ BOLESLAV • František Chmela, Železná 107, Chmela.basket@seznam.cz,
326 722 666; NYMBURK • Terezia Farkašová – CA Tereza, Nerudova ul. 697, ad.farkasova@tiscali.cz, 325 541 011; PRAHA-VÝCHOD • Olga Barešová Pavlisová - CK PAO, Komenského nám. 1267, info@ck-pao.cz, 326 902 848; PRAHA-ZÁPAD • Petr Kadeřábek
- KD Tour, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 626, petr.kaderabek@kdtour.cz, 604 145 291; PŘÍBRAM • Lucie Travel, spol. s r.o., Václavské náměstí 144, info@lucietravel.cz, 318 630 856; RAKOVNÍK • Jana Koutová – CA RASTA, Trojanova 37, rastaca@seznam.cz, 605 423 182;

JIHOČESKÝ KRA J • ČESKÉ BUDĚJOVICE • RoSlo s.r.o., nám. Přemysla Otakara II. 84/24, roslo@roslo.cz, 386 355 932; JINDŘICHŮV HRADEC • Dana Hronová, Růžová 40/II, cadana@pel.cz, 602 720 262; PÍSEK • Alena Havlová CK SARGAS, Harantova 466/45,
info@sargas.cz, 602 472 855; PRACHATICE • OCEAN CZ, s.r.o., Zvolenská 30, prachatice@ca-ocean.cz, 388 318 746; STRAKONICE • Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o., U Sv.Markéty 58, strakonice@ciao.cz, 383 323 450; TÁBOR • COMETT PLUS, spol. s r.o., tř. 9.května 1989,
ck@comettplus.cz, 381 259657; PLZEŇSKÝ KRA J • DOMAŽLICE • BENE cestovní agentura, Msgre. B. Staška 66, ca.bene.domazlice@iol.cz, 379 722 266; KLATOVY • Miloslav Jarošík Bc. – CA JAROŠÍK, Náměstí Míru 64, dovolena@cajarosik.cz, 376 310 279;

PLZEŇ-JIH • Ing. Jaroslav Janeček – CA JANEČEK, Příchovice 237, ca.janecek@seznam.cz, 377 982 822; PLZEŇ-MĚSTO • Eva K. Houdková - IDEÁLNÍ ZÁ JEZDY.CZ, Pražská 6, info@idealnizajezdy.cz, 377 224 953; PLZEŇ-SEVER • Dagmar Sojková - RODATOUR, Benešova 745,
info@rodatour.cz, 377 932 266; ROKYCANY • Zdeněk Živný - ŠKODA AVIA TOUR, Palackého 15, info@skodaaviatour.cz, 371 728 777; TACHOV • Zdeněk Černý - Západočeská CA, K. H. Borovského 520, info@zca.cz, 374 725 707; KARLOVARSKÝ KRA J • CHEB • Alexandra
Levorová, Svobody 144/27, cavrbova@centrum.cz, 354 426 107; KARLOVY VARY • Martina Krákorová - CA GUNEŠ, nám. Dr. Milady Horákové 2040, vary@gunes.cz, 353 224 788; SOKOLOV • Pavel Klepiš - M SPORT, Nám.Budovatelů 1407, camsport@seznam.cz, 733 537 287;

ÚSTECKÝ KRA J • DĚČÍN • JUDr. Josef Janů - CA JATOUR, Masarykovo náměstí 190/17, info@jatour.cz, 412 516 313; CHOMUTOV • Ing.Knopová Martina - K TRAVEL, Palackého 4467, k.travel@seznam.cz, 777 652 542; LITOMĚŘICE • Jiřina Topšová - CA TULIS,
Novobranská 17, tulis.topsova@seznam.cz, 416 733 355; LOUNY • Jan Gabriel - CA Tam i zpět, Vrchlického 781, gabrieljan@seznam.cz, 415 652 086; MOST • Aspen tour, Radniční 1/2, aspentour@seznam.cz, 476 000 027; TEPLICE • ASSIST - your way s.r.o., U Nemocnice 3064,
info@i-assist.cz, 417 532 669; ÚSTÍ NAD LABEM • Mgr. Helga Hradecká - CK Special, Vaníčková 922/7, lacinova@ckspecial.cz; 475 210 600; LIBERECKÝ KRA J • ČESKÁ LÍPA • Jitka Gottlieberová, náměstí T. G. Masaryka 172/24, gottlieberova@tiscali.cz, 487 823 155;

JABLONEC NAD NISO • Indivindi s.r.o., Jiráskova 9, info@indivindi.cz, 483 306 627; LIBEREC • CAT TOUR CZ s.r.o., Moskevská 55/26, info@cattour.cz, 485 113 132; SEMILY • Stanislav Kousal - CK ERIKA TOUR, Špidlenova 442, erika@erikatour.cz, 481 623 637;
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRA J • HRADEC KRÁLOVÉ • Štěpánka Vítková, Opletalova 328/3, info@castepanka.cz, 604 276 574; JIČÍN • ZÁ JEZDY Jičín, s.r.o., Židovská 68, info@zajezdyjicin.cz, 724 787 978; NÁCHOD • Simona Gajdošová - CA TRAMTÁRIE, Wiesnerova
919, info@dotramtarie.cz, 604 990 101; RYCHNOV NAD KNĚŽNOU • Tomáš Zahálka - CA Eurocentrum, Svatohavelská 66, eurocentrum@eurocentrum.cz, 494 532 949; TRUTNOV • PaedDr. Lada Eidner - CK LADA, Bulharská 54, cklada@lada-trutnov.cz, 499 819 018;

PARDUBICKÝ KRA J • CHRUDIM • Agentura Štěpánka s.r.o., Břetislavova 61, info@castepanka.com, 469 622 768; PARDUBICE • David Čada - Agentura HaK, Smilova 308, dovolena@volny.cz, 466 610 234; SVITAVY • Alena Francová, Nám.Míru 89,
palma@ck-palma.cz, 461 541 000; ÚSTÍ NAD ORLICÍ • Lydie Sloupenská, Československé armády 1181, rezervace@cavia.cz, 733 781 781; KRA J VYSOČINA • HAVLÍČKŮV BROD • Jana Fischerová - ADA TOUR, Havlíčkovo náměstí 56, adatour@adatour.
cz, 569 428 464; JIHLAVA • 3SYSTEMS s.r.o. - AC TOUR, Palackého 1659/51, actour@ji.cz, 567 300 069; PELHŘIMOV • Dana Veselá - CK IKÁRIA, Tylova 242, ikaria@ck-ikaria.cz, 565 326 167; TŘEBÍČ • ADRIATIC TOUR s.r.o., Smila Osovského 42/6, adriatictour@seznam.cz,
568 840 340; ŽĎÁR NAD SÁZAVOU • LOSENKA s.r.o. – TRANZITtour, Havlíčkovo nám. 152/4, info@tranzittour.cz, 566 620 102; JIHOMORAVSKÝ KRA J • BLANSKO • S - TOUR Blansko, s.r.o., Rožmitálova 2291/14, s-tour@iol.cz, 516 417 035; BRNO-MĚSTO •
www.morecest.cz, Spálená 480/1, 602 00 Brno, info@worldtravel2006.cz, 703 333 688; LAST MINUTE CENTRUM s.r.o., Náměstí Svobody 92/21, ca@lastminutecentrum.eu, 542 210 040; BRNO-VENKOV • IVACAR 2000, a.s., Krumlovská 1430/30, ivacar2000@seznam.cz,
546 451 933; BŘECLAV • Renata Strušková - CA JUNIOR, 17. listopadu 1a, ca.junior@email.cz, 777 339 117; HODONÍN • Jana Ryšavá - CA REDO, Dolní Valy 521/1, info@redo-ca.cz, 733 106 802; VYŠKOV • Josef Geryk - „SWISS SERVICE“, Masarykovo náměstí 390/42,
info@swiss-service.com, 517 333 300; ZNOJMO • Jitka Nahodilová - CA JINÁ, Hakenova 690/25, ca.jina@centrum.cz, 515 227 147; OLOMOUCKÝ KRA J • JESENÍK • MONDI-tour, s.r.o., Palackého 1333/1a, info@monditour.cz, 584 409 423; OLOMOUC • CK REKOS s.r.o.,
Slovenská 539/12, rekos@rekos.cz, 585 228 774; PROSTĚJOV • Ivana Valová, Svatoplukova 2595/19, aquatour@email.cz, 602 515 228; PŘEROV • CK SOUČEK s.r.o., Palackého 100/20, objednavky@cestovka.net, 581 110 110; ŠUMPERK • Helena Dokoupilová, DiS. - CA MOJE
VOLNO, Palackého 2, info@mojevolno.cz, 777 675 658; MORAVSKOSLEZSKÝ KRA J • BRUNTÁL • ATIS a.s., Fügnerova 108/7, dispecink@atis.cz, 554 787 111; FRÝDEK-MÍSTEK • Renata Sikorová - CA Sluníčko, Nádražní 1100, ca.slunicko@seznam.cz, 558 629 104;

KARVINÁ • Danka Mertová - CA TOP TOUR, Karola Śliwky 128/14, info@toptour-karvina.cz, 596 315 010; NOVÝ JIČÍN • CESTOVNÍ AGENTURA LANDSON s.r.o., K Nemocnici 210/3, info@nabidkazajezdu.cz, 556 70 10 30; OPAVA • Václav Holan - SLEZSKÁ CA, Husova 460/1, slezska.
ca@volny.cz, 553 623 155 ; OSTRAVA-MĚSTO • AGENTURA Hana s.r.o., Čs.legií 7, info@agenturahana.cz, 596 120 694; ZLÍNSKÝ KRA J • KROMĚŘÍŽ • Kroměřížská CK TINA s.r.o., Farní 95/1, cktina@cktina.cz, 573 342 244; UHERSKÉ HRADIŠTĚ • Veronika
Střelcová - ITS Company, Josefa Stancla 153, info@ckits.cz, 572 557 797; VSETÍN • VS TRAVEL cestovní agentura s.r.o., nám. Svobody 1321, vs.travel@seznam.cz, 571 437 721; ZLÍN • Delta Reisen s.r.o., Bartošova 5532, info@deltareisen.cz, 577 700 888;

SLOVENSKO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU • CA ROYAL, J. Jesenského 567/15, caroyal@caroyal.sk,+421 903 617 362; BANSKÁ BYSTRICA • SVETOM.SK s. r. o., Nám. Štefana Moysesa 4, info@svetom.sk, +421 907 842 027; BARDEJOV • OLIVIERI, Kellerova1,
oliviakrausova@gmail.com, +421 908 346 858; BRATISLAVA • BON POINT, s. r. o., Priemyselná 8, ingrid.madejova@gmail.com, +421 911 940 954; BREZNO • CA KONO, nám. M. R. Štefánika 48, konoca@kono.sk, +421 486 446 729; ČADCA • ZAHRA-CA, spol. s r.o., Pribinova 2894,
vangel.zahra@gmail.com, +421 918 527 726; DETVA • AGENCY JK s.r.o., M.R.Štefánika 61, kmetova@arttour.sk, +421 455 454 890; DOLNÝ KUBÍN • CA LAST MINUTE SERVIS, Radlinského 27, lms@orava.sk, +421 905 553 857; DUNA JSKÁ STREDA • DUNA-TOUR, s.r.o.,
Korzo Bélu Bartóka 345/18, dunatour@dunatour.sk, +421 315 525 041; GALANTA • Ing. Margita Bosáková - CK GITA, Šafárikova 1526, gita@gita.sk, +421 903 420 794; HLOHOVEC • HELOS, s.r.o., Nám. sv. Michala 16, helos@helos.sk, +421 905 272 636; HUMENNÉ • Beáta
Rišková X-Travel, Mierová 2529/87, info@x-travel.sk, +421 907 200 102; ILAVA • Travel Corporation, s. r. o., Sládkovičova 741, gasparova.jana@gmail.com, +421 948 222 490; KEŽMAROK • CA MARCO POLLO s.r.o., Hviezdoslavova 2/193, marcopollo@marcopollo.sk, +421 915 841 711;

KOMÁRNO • Kom-tour s. r. o., nám. gen. Klapku 36, office@komtour.sk, +421 357 778 294; KOŠICE • CK Travel & Fly, s. r. o., Kováčska 57, info@travelfly.sk, +421 556 714 661; KYSUCKÉ NOVÉ MESTO • Ellmer s.r.o. - GOU TRAVEL, 1. Mája 50/30, info@goutravel.sk,
+421 911 166 756; LEVICE • Dekampo.sk, s.r.o., Ľ.Štúra 7, dekampo@dekampo.sk, +421 366 317 898; LEVOČA • Mgr. Miriam Repčiaková - Oázatour, Nám. Majstra Pavla 27, oaza@levonetmail.sk, +421 907 940 550; LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ • ViaSlovakia plus, s.r.o., 1.Mája
697/26, info@viaslovakia.sk, +421 442 861 045; LUČENEC • Eva Čonková - CA LUX, Železničná 1, calux.eva@swanmail.sk, +421 474 331 395; MALACKY • CA EDEN s.r.o., Radlinského 14/1155, ckeden@stonline.sk, +421 905 947 732; MARTIN • Ing. Michal Skirčák - LASTMINUTKY.SK,
M.R.Štefánika 12, m.skircak@gmail.com, +421 907 975 573; MEDZILABORCE • Gabriela Kozlayová M-TOUR, A.Warhola 195/28, mtour.ml@gmail.com, +421 944 382 078; MICHALOVCE • CESTOVNÁ AGENTÚRA K-IM TOUR, Andreja Sládkoviča 6110/5,
kimtour@kimtour.sk +421 566 442 944; MYJAVA • Alena Majtánová - CA ALA TOUR, M.R.Štefánika 931/52, alatour.my@gmail.com, +421 915 841 718; NÁMESTOVO • Dobrá cestovka s.r.o., Štefánikova 210, dobra.cestovka@gmail.com, +421 948 449 891; NITRA • Funtour,
s.r.o., Štefánikova 49/8, funtour@funtour.sk, +421 905 119 338; NOVÉ MESTO NAD VÁHOM • SKonline s. r. o., Jánošíkova 2773/44, info@skonline.sk, +421 949 771 888; NOVÉ ZÁMKY • Silvia Záležáková - X Tour, F.Rákocziho 3, xtour@xtour.sk, +421 904 915 243;

PARTIZÁNSKE • Ing. Margita Samardžijová - CA FORTOUR, Februárova 9, fortour@skylan.sk , +421 905 523 247; PEZINOK • Family Travel s.r.o., M.R. Štefánika 2/3, familytravel@familytravel.sk, +421 905 703 546; PIEŠŤANY • CLUB Travel Piešťany spol. s r. o., Winterova 1,
clubtravel@clubtravel.sk, +421 904 174 777; POPRAD • CK FAMILY s.r.o, Partizánska 677/17, ckfami ly@ckfamily.sk, +421 527 723 740; POVAŽSKÁ BYSTRICA • E-TOURS s.r.o., Dorn Služieb Stred 39, etours@stonline.sk, +421 424 260 990; PREŠOV • FRANKA TOUR, Hlavná 79,
info@ckfranka.sk, +421 915 841 907; PRIEVIDZA • EASYTRAVEL, s.r.o., Moyzesova 1, info@easytravelonline.sk, +421 908 778 646; PÚCHOV • Riatour, spol. s r.o., Moyzesova 1744, riatour@riatourck.sk, +421 905 207 852; RIMAVSKÁ SOBOTA • Zen Travel s.r.o., Svätoplukova
13, info@zentravel.sk, +421 908 209 283; ROŽŇAVA • Vlasta Sabadošová - CA POHODA, Námestie baníkov 41, vlasta.s@centrum.sk, +421 911 218 283; RUŽOMBEROK • AQUASUN TRAVEL s. r. o., A. Bernoláka 1, caaquasun@gmail.com, +421 907 854 723; SENEC • TATRA - TRAVEL,
spol. s r.o., Šafárikova 85, ck@tatra-travel.sk, +421 911 231 227; SENICA • HELLAS TRAVEL, s.r.o., Janka Kráľa 739, hellastravel@hellastravel.sk, +421 944 104 333; SKALICA • AMA TRAVEL, Námestie slobody 32, ama travel@amatravel.sk, +421 908 723 647; SNINA • Travel & Biznis s.r.o.,
Partizánska 2538/29, info@supercestovka.sk, +421 940 387 873; SOBRANCE • MYGG, s.r.o. - MYGG TOURS, Kpt. Nálepku 1, mygg@mygg.sk, +421 915 955 947; SPIŠSKÁ NOVÁ VES • SUN&ICE s.r.o., Mlynská 39, sunice@sun-ice.sk, +421 911 669 098; STARÁ ĹUBOVŇA •
D.J.K., s.r.o., Popradská 6, djk@djk.sk, +421 524 326 620; STROPKOV • kamtam s.r.o., Mlynská 713/42, kamtam@kamtam.sk, +421 907 307 077; SVIDNÍK • CK EUROTOUR, s.r.o., Bardejovska 48, eurotour@stonline.sk, +421 915 841 765; ŠAĹA• VikiTour s.r.o., Hlavná 44,
info@vikitour.sk, +421 944 732 464;TOPOĹČANY • Adriána Mokošová M-TOUR, Obchodná 2, mtour@mail.t-com.sk, +421 387 487 309; TREBIŠOV • KAMELOT, s.r.o., M. R. Štefánika 176, kamelot@kamelot.sk,+421 566 726 619; TRENČÍN • Ing. Michal Riečický - KARIBIK, CA,
Vajanského 6, karibikca@gmail.com, +421 911 902 553; TRNAVA • AGÁZA s. r. o., Veterná 6558/31, info@agaza.sk, +421 918 998 543; TURČIANSKE TEPLICE • CA 2 travel, Krátka 11, cestovka2travel@gmail.com, +421 904 813 855; VELKÝ KRTÍŠ • ORKO tour, SNP 8, orkotour.
ca@gmail.com, +421 904 668 235; VRANOV NAD TOPĹOU • Ing. Anton Roško – Coral, Námestie Slobody 2, coral_ca@stonline.sk, +421 574 426 142; ZLATÉ MORAVCE • Klaudia Pajerová, Župná 34, cestovka.zm@gmail.com, +421 905 745 645; ZVOLEN • CA MILO
TOUR s.r.o., M.Rázusa 2226/32, info@milotour.sk, +421 948 807 708; ŽARNOVICA • Anna Mesiariková - CA PROXIMA, Kľakovská 881/18, caproxima1@gmail.com, +421 911 535 133; ŽIAR NAD HRONOM • Supertravel, s.r.o., Nám. Matice Slovenskej 17, info@supertravel.sk,
+421 905 265 015; ŽILINA • Milan Ruttkay - MR TRAVEL, Antona Bernoláka 51, info@mrtravel.sk, +421 948 454 739

Kompletní seznam autorizovaných prodejců naleznete na www.fischer.cz/kontakty
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To nejlepší
pro klienty
CK Fischer!

Proč je ERV Evropská
správnou volbou?
Jsme pojišťovna, ale cestovní. Máme to jinak, protože cestováním žijeme. Už více než 100 let.
Každý rok osobně prověřujeme úroveň lékařské péče v zahraničí. Vybudovali jsme síť center
pomoci na všech kontinentech. Škody vyplácíme férově do 7 pracovních dnů. Přes milion klientů
ročně z nás dělá českou jedničku. Vy cestujete. My se staráme.

www.ERVpojistovna.cz

Dovolená pro každého
Ať už chcete k moři, za exotikou, památkami,
poznáním, na hory či do přírody, z naší
nabídky si určitě vyberete!
www.fischergroup.cz

800 12 10 10

Dovolená u moře

Lyžování a hory

Eurovíkendy

Funtazie Teenz klub

Baby Funtazie klub

Poznávací zájezdy

Ski Funtazie klub

Hory a jezera

Funtazie klub

Golf

Fun & Active

Exotika

