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• MENORCA

• IBIZA • FORMENTERA • COSTA CÁLIDA

• GRAN CANARIA • TENERIFE • LA PALMA • LANZAROTE

• FUERTEVENTURA

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,
jsem velice ráda, že vás láká dovolená v temperamentním Španělsku.
Jsem si jista, že si na následujících stranách našeho nového katalogu
vyberete dovolenou u moře přesně dle vašich požadavků.
Vybírat můžete ze zájezdů na horkokrevnou španělskou
pevninu, Baleárské ostrovy s mnoha přírodními klenoty
i na vzdálenější, exotikou zavánějící Kanárské ostrovy.
Vypravte se třeba na ostrov Mallorca, který by se mohl stát
synonymem pro termín letní dovolená. Okouzlí vás nejen nádherné
pláže, ale i zdejší krajina, která si stále uchovává romantický ráz.
Pokud chcete objevovat zapadlé horské vesničky a divoké přírodní
scenérie, vypravte se na některý z Kanárských ostrovů. Zážitky, které
si odtud přivezete, vás jistě budou hřát ještě dlouhou dobu.
Dbáme na to, aby všechny hotely v naší nabídce patřily
k nejlepším, jaké lze v dané oblasti nalézt. Můžete se také

REZERVUJTE NA FIRST MINUTE

ZA NEJLEPŠÍ
CENU!

přesvědčit, že množství služeb, které vám poskytneme od prvního
odbavení až po návrat z dovolené, je skutečně unikátní.
Jako zkušení cestovatelé jistě víte, že nejpopulárnější letoviska

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

a nejlepší hotely je ideální rezervovat v předstihu. Proto bych vám
i v letošním roce ráda doporučila nabídku First Minute. Můžete získat

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

slevu až 20 990 Kč na dospělou osobu nebo 1 dítě do 12 let ZCELA
ZDARMA a až další 2 děti do 12 let jen za cenu letenky. Koupit dovolenou

1. MŮŽETE SI VYBRAT TYP SLEVY

v nabídce First Minute přitom nenese žádné riziko: termín, destinaci

Sleva až 20 990 Kč za každého dospělého nebo 1 dítě do 12 let ZCELA ZDARMA a až další 2 děti do 12 let jen za cenu

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

letenky.*

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

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

navíc využít parkování na/u letiště za zvýhodněnou cenu 199 Kč.
2. PARKOVÁNÍ NA/U LETIŠTĚ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
Až si prohlédnete katalog, jsme vám dále plně k dispozici. Můžete nás

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

navštívit v pobočkách po celé České republice a na Slovensku nebo

přímo na letišti v Brně a Ostravě.*

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

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

web www.fischer.cz, kde najdete další informace a nejaktuálnější ceny.
Vítejte ve světě vašich zážitků.

3. NEMUSÍTE PLATIT CELOU ČÁSTKU ZÁ JEZDU
Žádné obavy. Teď stačí zaplatit zálohu jen 1 490 Kč, zbytek až 60 dní před odletem.

Přeji vám krásnou dovolenou.
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.
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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
10

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

Mallorca

PRG, BRQ, OSR

1 650 km

2:30 hod.

středa/sobota

7/10/11/14

Menorca

PRG

1 550 km

2:25 hod.

středa/sobota

7/10/11/14

Ibiza

PRG

1 800 km

2:40 hod.

středa

7/14

Costa Cálida

PRG

1 820 km

2:50 hod.

pondělí

7/14

Costa Cálida

PED

1 820 km

2:50 hod.

pondělí
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Costa de Almería (letiště Almería)

PRG

1 980 km

3:00 hod.

čtvrtek/neděle

7/10/11/14

Gran Canaria

PRG

3 650 km

5:10 hod.

středa/sobota

7/10/11/14

Tenerife

PRG

3 880 km

5:20 hod.

pondělí/pátek

7/10/11/14

Tenerife

BRQ

3 880 km

5:30 hod.

pondělí

7/14

La Palma (přelet z Gran Canarie)

PRG

230 km

0:50 hod.

středa/sobota

7/10/11/14

La Palma (přelet z Tenerife)

PRG

120 km

0:30 hod.

pondělí/pátek

7/10/11/14

Lanzarote

PRG

3 500 km

4:55 hod.

úterý/středa

7/14

Fuerteventura

PRG

3 550 km

5:10 hod.

čtvrtek/neděle

7/10/11/14

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

PRAHA

PARDUBICE

OSTRAVA

BRNO

AT L A N T S K Ý
OCEÁN

EVROPA

ŠPANĚLSKO

MENORCA
IBIZA

COSTA CÁLIDA

MALLORCA
FORMENTERA

COSTA DE ALMERÍA

STŘEDOZEMNÍ
MOŘE

LANZAROTE

LA PALMA
TENERIFE

FUERTEVENTURA

GRAN CANARIA

12

AFRIKA

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

MALLORCA
HOTEL
Alcúdia Garden ccc

BG Java cccc

BG Rei del Mediterrani Palace cccc
Brisa Marina cccc

Cala Millor Garden cccc

Cala Rómantica Mallorca ccc
Club Cala Marsal cccc
Club Sa Coma cc

CM Castell de Mar cccc

CM Playa del Moro cccc

FERGUS Club Vell Marí cccc

FERGUS Style Tobago ccccc
Ferrer Concord cccc

Ferrer Janeiro & Spa cccc

Funtazie & Active Hipotels Mediterraneo Club cccc
Funtazie klub Green Garden cccc

Funtazie klub Sol Calas de Mallorca Resort cccc
Globales América cccc

Globales Bouganvilla ccc
Globales Condes de Alcúdia
Globales Mimosa cccc

Globales Palmanova Palace cccc

Globales Santa Ponsa Park/Pionero cccc
Globales Simar ccc

Grupotel Alcúdia Suite cccc
Grupotel Amapola ccc

Grupotel Los Príncipes & Spa cccc
Grupotel Orient cccc

Grupotel Picafort Beach cccc
Grupotel Taurus Park cccc

Hipotels Bahía Grande cccc
Hipotels Flamenco cccc

Hipotels Gran Playa de Palma cccc
Hipotels Mediterráneo cccc

Hipotels Playa de Palma Palace ccccc
HM Gran Fiesta cccc
HM Mar Blau cccc
HM Tropical cccc

HSM Atlantic Park cccc
HSM Calas Park ccc

HSM Canarios Park ccc
HSM Don Juan ccc

HSM Lago Park ccc

IBEROSTAR Albufera Park cccc

IBEROSTAR Albufera Playa cccc
IBEROSTAR Alcúdia Park ccccd
IBEROSTAR Cala Millor ccccd

IBEROSTAR Club Cala Barca cccc
IBEROSTAR Playa de Muro cccc

IBEROSTAR Selection Playa de Muro Village ccccc
Skluzavky/tobogány přímo v hotelu zdarma,
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MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

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

2–15 let
2–13 let

2
1
–
–
–
2
2
2
2
1
4
2
–
2
2
2
2
2
2
1
4
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1
–
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
–
4
2
2

Splash park přímo v hotelu zdarma,

2–15 let
2–14 let
2–12 let
2–14 let
2–14 let
2–15 let
2–15 let
2–13 let
2–15 let
2–14 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
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–15 let
2–12 let
2–15 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
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–17 let
2–15 let
2–15 let
2–17 let
2–15 let
2–15 let
WiFi v hotelu zdarma,

√

√
√
√
√
√
√

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

PROMO
POKOJ

√
√

STRANA

√

√
√
√
√
√

√

√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

√
√
√

√
√

Pokoje pro tělesně postižené

46
112
66
92
79
93
101
130
80
81
70
115
72
71
86
76
96
98
88
48
118
120
125
42
64
52
65
111
67
131
82
83
108
85
106
109
84
110
122
130
100
131
129
63
62
53
78
102
60
54

MALLORCA
HOTEL
IBEROSTAR Selection Playa de Palma ccccc

ILUSION Calma ccc

INNSiDE by Meliá Alcúdia cccc

Insotel Cala Mandía Resort & Spa cccc
Ipanema Park/Beach ccc
JS C’an Picafort ccc

JS Sol de Alcúdia cccc
JS Yate cccc
Mariant ccc

Mariant Superior cccc
Oleander ccc

Piñero Tal ccc

Playa Garden Selection & Spa ccccd
Roc Boccaccio cccc
Roc Leo cccc

Seramar Sunna Park cccc

Sol Katmandu Park & Resort cccc
Sol Palmanova cccc

Sunlight Bahia Principe Coral Playa cccc
THB Felip cccc

THB Gran Playa cccc

THB Guya Playa cccc

The Sea by Grupotel cccc
VIVA Suites & Spa ccccd
Whala!Beach ccc

Whala!Isabela ccc

Zafiro Bahía ccccd

Zafiro Cala Mesquida cccc

Zafiro Palace Alcúdia ccccc

Zafiro Palace Andratx ccccc

Zafiro Palace Palmanova ccccc
Zafiro Rey Don Jaime cccc

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

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

2–15 let
2–13 let
2–12 let
2–15 let
2–13 let
2–13 let
2–15 let
2–15 let
2–15 let
2–15 let
2–15 let
2–13 let
2–14 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–12 let
2–12 let
2–13 let

2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
4
2
1
–
–
2
–
–
2
1
4
2
2
2
2
2

√
√

√

√

√

√

2–13 let

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

√
√
√
√

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

PROMO
POKOJ

√
√
√
√
√

STRANA

√
√
√
√
√

√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

107
114
51
94
104
129
50
129
90
90
113
130
56
49
131
127
123
131
121
130
69
129
68
73
105
126
58
74
44
128
116
124

MENORCA
HOTEL
55 Santo Tomas ccccd

Beach Club ccc

Funtazie klub Sol Parc ccc

Globales Almirante Farragut cccc
Globales Binimar ccc

Globales Lord Nelson cccc
Globales Mediterrani cccc
Hamilton Court cc

Insotel Punta Prima Prestige Suites & Spa ccccc
Insotel Punta Prima Resort cccc
Marinda Garden ccc

Melia Cala Galdana ccccc
Palladium Menorca cccc
Playa Azul ccc

Royal Son Bou Family Club cccc
Sol Milanos Pingüinos cccd
Tramontana Park ccc
Xaloc Playa ccc

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

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

2–13 let
2–10 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let

1
2
2
2
2
–
2
4
2
2
2
1
2
1
2
2
4
1

2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–15 let
2–14 let
2–12 let
2–13 let
2–13 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–13 let

√
√

√

√
√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

PROMO
POKOJ

STRANA

√
√

√

√
√
√
√

√

√
√

165
148
146
164
163
156
162
165
150
149
160
158
145
165
154
153
165
152

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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IBIZA A FORMENTERA
HOTEL
ALUA Hawaii Ibiza cccc

ALUA Miami Ibiza cccc

BG Portinatx Beach Club cccc
Cartago ccc

Fergus Style Bahamas cccc
Fiesta Tanit ccc

Globales Montemar ccc

Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa ccccc

Grand Palladium White Island Resort & Spa ccccc
Grupotel Cala San Vicente cccc
Insotel Club Tarida Playa cccc

Insotel Tarida Beach Sensatori Resort ccccc
Olé Galeon Ibiza cccc
Osiris Ibiza ccc

Playasol Cala Tarida cccd

Playasol Mare Nostrum ccc
Playasol Riviera ccc

Playasol San Remo ccc
Sandos El Greco cccc

Sirenis Cala Llonga Resort ccc

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

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

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

2–12 let
2–12 let
2–15 let
2–15 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–12 let
2–15 let
2–13 let
2–15 let
2–14 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let

√

A
P, A

2

2–15 let
2–15 let

√

√
√
√
√

√

Formentera

Insotel Club Maryland ccc

Insotel Formentera Playa cccc

2

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

PROMO
POKOJ

STRANA

√
√

195
187
189
192
183
193
186
182
181
188
200
198
191
197
201
184
194
196
190
185

√
√
√

√
√

√
√
√
√

√
√

206
204

COSTA CÁLIDA
HOTEL
Funtazie klub Alegria Dos Playas cccc

Izán Cavanna cccc
Los Delfines cccc

Las Gaviotas cccc

Monarque Costa Najeros cccc
Playas de Guardamar ccc
Playas de Torrevieja ccc

Poseidon La Manga & Spa cccc
Roc Doblemar cccc

MOŽNOSTI
MA√IMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

A
P, P+, PP, PP+
S, P, PP, A
S, P, PP, A
P, PP
P, P+, PP, PP+, A, PA
P, P+, PP, PP+, A, PA
S, P, PP, PA
A

2–14 let
2–12 let
2–10 let
2–10 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let

2
2
2
1
3
2
4
–
4

√

√
√

2–12 let

√
√
√
√
√
√
√
√
√

PROMO
POKOJ

STRANA

√

230
226
228
229
224
222
221
227
225

√
√
√
√
√
√

COSTA DE ALMERÍA
HOTEL
Alegría Palacio Mojácar cccc

Alegría Infinity Beach Resort ccc
Best Indalo cccc

Best Mojácar cccc

Best Oasis Tropical cccc
Best Pueblo Indalo ccc
Best Roquetas cccc
Best Sabinal cccc

Funtazie klub Colonia Mar cccc
Funtazie klub Portomagno cccc
Playacapricho cccc

Protur Roquetas & Spa ccccc
Roc Golf Trinidad cccc

Zimbali Playa & Spa cccc

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

VĚK
DÍTĚTE

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

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

–
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Splash park přímo v hotelu zdarma,

√
√
√
√

WiFi v hotelu zdarma,

√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

PROMO
POKOJ

√

STRANA

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Pokoje pro tělesně postižené

259
259
255
254
259
256
250
251
246
252
259
248
249
258

GRAN CANARIA
HOTEL
Abora Buenaventura by Lopesan Hotels cccc

Abora Catarina by Lopesan Hotels cccc

Abora Continental by Lopesan Hotels cccd
Abora Interclub by Lopesan Hotels cccc
Beverly Park ccc

Corallium Beach by Lopesan Hotels cccd

Corallium Dunamar by Lopesan Hotels cccc
Faro Lopesan Collection ccccc
Gloria Palace Amadores cccc

Gloria Palace Royal & Spa ccccd
Gloria Palace San Agustín cccc

LABRANDA Riviera Marina cccc
Lopesan Baobab Resort ccccd

Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa cccc

Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso ccccc
Monte Feliz ccc

Mogan Princess & Beach Club cccc
Paradise Lago Taurito ccc

Paradise Costa Taurito cccc

Paradise Valle Taurito ccccd
Riosol ccc

Rondo cccc

Seaside Sandy Beach cccc

Servatur Casablanca Suites & Spa cccc
Suites & Villas by Dunas cccc
Tabaiba Princess cccc
Taurito Princess cccc

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

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

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

2
2
2
2
2
–
–
1
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
1
2
2
3
2
–
2
2
2

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

√
√
√
√

√

√
√
√
√

2–13 let
2–12 let
2–12 let

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

PROMO
POKOJ

STRANA

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√

√
√

√
√
√
√

278
279
294
276
277
275
294
281
289
290
274
295
295
282
284
294
295
293
294
292
288
280
295
287
285
286
291

TENERIFE A LA PALMA
HOTEL
Adrián Hoteles Roca Nivaria ccccc

Adrián Hoteles Jardines de Nivaria cccc
Bahia Flamingo ccc

Be Live Adults Only Tenerife cccc
Don Manolito ccc

Fantasia Bahía Principe Tenerife ccccc
GF Fañabe cccc

GF Gran Costa Adeje ccccc
GF Victoria ccccc GL
Globales Acuario cc

Guayarmina Princess cccc
H10 Las Palmeras cccc

HOVIMA La Pinta Beachfront Family Hotel cccc
HOVIMA Santa María ccc

Iberostar Selection Anthelia ccccc
Iberostar Selection Sábila ccccc
Interpalace by Blue Sea cccc

Lagos de Cesar by Blue Sea cccd
Landmar Playa La Arena cccc
Los Olivos ccc
Medano ccc

Park Club Europe cccd

Parque San Antonio cccc
Puerto Palace cccc

Sandos San Blas Nature Resort & Golf ccccc
Sol Puerto de la Cruz ccc

Smy Puerto de la Cruz cccc

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

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

2–13 let
2–13 let
2–13 let

2
1
1
–
1
2
2
2
2
2
–
1
2
2
3
–
1
2
2
2
1
2
1
1
2
1
2

2–12 let
2-17 let
2–14 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let

√
√

2–12 let
2–14 let
2–14 let
2–16 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–11 let
2–12 let
2–13 let
2–10 let
2–13 let
2–12 let
2–13 let

√

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

PROMO
POKOJ

√

STRANA

√
√

√
√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√

√
√
√

316
321
340
338
334
330
320
318
317
336
323
326
322
324
319
340
335
341
314
341
328
327
340
332
329
341
341

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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TENERIFE A LA PALMA
HOTEL
Sunlight Bahía Principe San Felipe cccc

Turquesa Playa cccc

Vincci Tenerife Golf cccc
Villa de Adeje Beach ccc

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

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

1
1
2
2

2–13 let
2–13 let
2–12 let
2–14 let

√

La Palma & Teneguía Princess cccc

P, A
P, PP, A, A+

2
4

2–12 let
2–12 let

√
√

STRANA

337
333
340
325

√

La Palma

H10 Taburiente Playa cccc

PROMO
POKOJ

√
√

345
344

LANZAROTE
HOTEL
Aequora Lanzarote Suites cccc

Beatriz Costa & Spa cccc
Beatriz Playa & Spa cccc
Costa Mar ccc

Elba Lanzarote Royal Village Resort cccc
Funtazie klub Relaxia Lanzasur Club ccc

Gran Castillo Tagoro Family & Fun ccccc
H10 Lanzarote Princess cccc

H10 Suites Lanzarote Gardens cccc
Hipotels La Geria cccc
HL Club Playa Blanca

Lanzarote Village cccc

Las Gaviotas THe Home Collection ccc
Occidental Lanzarote Playa cccc

Princesa Yaiza Suite Resort ccccc
Relaxia Lanzaplaya cccc
Relaxia Olivina cccc

Sandos Papagayo cccc

Seaside Los Jameos Playa cccc
Sol Lanzarote cccc

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

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

2–13 let
2–15 let
2–15 let
2–13 let
2–13 let
2–15 let
2–13 let
2–12 let
2–12 let
2–13 let
2–14 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–14 let
2–14 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let

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

√

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

PROMO
POKOJ

√
√
√
√

STRANA

√

363
371
364
367
359
360
370
370
368
370
370
365
371
369
357
371
366
358
362
371

√
√
√
√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

FUERTEVENTURA
HOTEL
Blue Sea Jandía Luz ccc

Caleta Garden ccd

Club Jandía Princess cccc

Elba Carlota Beach & Convention Resort cccc
Fuerteventura Princess cccc
H10 Tindaya cccc

IBEROSTAR Playa Gaviotas cccc

IBEROSTAR Selection Fuerteventura Palace cccc
IFA Altamarena by Lopesan Hotels cccc
Meliá Fuerteventura cccc
Oasis Dunas ccc

Oasis Papagayo Resort ccc

Occidental Jandía Playa cccc
SBH Club Paraíso Playa cccd

SBH Costa Calma Beach Resort cccc
SBH Maxorata Resort cccc

SBH Mónica Beach Resort cccc
SBH Taro Beach cccc

Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa ccccc
THe Corralejo Beach cccc

TUI Magic Life Fuerteventura cccc

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

S, P, A
A
A, PA
P, PP, A
P, PP, A
A
A
P, A
A
P, A
BS, P
A
P, A
A, A+, PA
A, A+, PA
A, A+, PA
A, A+, PA
A, A+, PA
S, P, PX, PP
S, P
A

2–13 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–12 let
2–15 let
2–15 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let
2–13 let

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

√

√

√

√

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

401
402
396
388
402
393
402
400
402
394
386
385
402
399
389
402
390
392
387
384
398

19

ROMANTICKÝ OSTROV JAKO
STVOŘENÝ K ODPOČINKU

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

MALLORCA

20

Mallorca by se mohla stát synonymem
pro slovo dovolená. Největší ostrov
z Baleárského souostroví každoročně
láká svými krásami spoustu turistů.
Ti zde nacházejí příjemné teploty,
běloskvoucí pláže a křišťálově čisté
moře. I přesto, že je ostrov turisticky
velmi navštěvovaný, uchovala si zdejší
krajina původní romantický ráz. Ostrov
je posetý pomerančovníky a citroníky,
místní obyvatelé jsou milí a čas zde
plyne svým vlastním tempem.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Měsíc v roce

V

VI

VII

VIII

IX

X

denní teplota vzduchu (°C)

22

26

29

29

27

23

teplota vody (°C)

17

21

24

25

24

21

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Na Baleárských ostrovech je povinnost hradit pobytovou taxu
v závislosti na kategorii hotelu, taxa není zahrnuta v ceně
zájezdu a je hrazena přímo klientem na recepci hotelu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku

21

NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE
MALLORCA

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

A

22

PLAYA FORMENTOR

Na nejsevernějším výběžku
ostrova Mallorca najdete ve stínu
pinií kilometrovou pláž s jemným bílým pískem a křišťálově
čistým mořem, kde se v minulosti
procházel i Charlie Chaplin či
Winston Churchill.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

PŘÍRODNÍ PARK MANDRAGÓ

Na jihovýchodním pobřeží se nachází přírodní park
Mandragó se čtyřmi naučnými stezkami a třemi krásnými plážemi Cala Mandragó, S'Amarador a Caló
des Burgit, ukrytými v úzkých zátokách obklopených
piniemi.

D

CALA MESQUIDA

Malebný záliv na severu ostrova s cca 300 metrů dlouhou písečnou pláží, která se mění v malé písečné duny,
s dřevěnými můstky, které vybízí k procházkám.

Volejte zdarma 800 12 10 10

C

CALA LLOMBARTS

Dechberoucí malé romantické pláže s jemným pískem a průzračným mořem najdete na jihovýchodním
pobřeží ostrova v úzkých skalnatých zátokách Cala
Figuera, Cala Llombarts a Cala Santanyi.

E

ES TRENC

Překrásná pláž Es Trenc s průzračnou mořskou vodou
a velmi pozvolným vstupem do moře připomíná spíš
některou z karibských pláží než pláž ve Středozemním
moři.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

B
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ZA POZNÁNÍM
MALLORCA

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

F

24

DEIÀ

Jednou z nejmalebnějších vesniček ostrova je Deià, kterou si
za svůj domov zvolili mnozí místní
umělci a jejíž krásná okolní krajina inspirovala nejedno výtvarné
dílo. V blízkosti je mnoho vyhlídek, z nichž je možné obdivovat
krásy západního pobřeží, jako
je například skalní výběžek
Sa Foradada.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

SOLLER

Na západní pobřeží ostrova do městečka Soller v údolí
pomerančů a citronů se můžete z hlavního města
vydat historickým vláčkem přezdívaným „pomerančový
express“, který během své téměř 30 km dlouhé cesty
projede celkem 14 tunelů a překoná pohoří Sierra de
Tramuntana. Ze Solleru se dá do blízkého přístavu
pokračovat dobovou tramvají.

I

VALLDEMOSSA

Po stopách Fryderyka Chopina a George Sandové se
můžete vydat v malém městečku Valldemossa v pohoří
Sierra de Tramuntana. Tento známý pár ve zdejším
kartuziánském klášteře La Cartuja, který byl původně
součástí královského paláce, strávil v zimě roku 1838
několik týdnů.

Volejte zdarma 800 12 10 10

H

CAPDEPERA

Na vrcholku kopce, na jehož svahu leží městečko
Capdepera, se tyčí dobře zachovalé hradby ze 14. století, odkud je překrásný výhled na severovýchodní cíp
ostrova Mallorca.

J

ALCÚDIA

Na toulky po hradbách se můžete vydat v městečku
Alcúdia ležícím mezi zátokami Pollença a Alcúdia
na severu ostrova. Navíc zde najdete připomínky římské
nadvlády nad ostrovem, jako jsou například ruiny
římského amfiteátru. Pokud se do Alcúdie vydáte v úterý
nebo neděli, nevynechejte návštěvu místních trhů.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
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ZA PŘÍRODOU
MALLORCA
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MYS FORMENTOR

Výběžek Cap de Formentor je
nejsevernějším místem ostrova,
z jehož konce, místa, kde se tyčí
maják, je v jasných dnech možné
zahlédnout nedaleký ostrov
Menorca a kochat se pohledem
na pobřeží a zátoky Mallorky.
Cestou k majáku doporučujeme
zastávku na vyhlídce Mirador Es
Colomer, odkud je krásně vidět
nejen Formentor, ale blízký ostrůvek Es Colomer.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

STRÁŽNÍ VĚŽE

Strážní věže se začaly objevovat podél celého pobřeží
ostrova Mallorca počátkem 16. století. V minulosti
sloužily jako obrana proti nepřátelům, zejména pirátům, dnes jsou oblíbeným cílem turistů. Cestou k nim
je možné obdivovat krásy mallorské přírody. Některé
strážní věže jsou dodnes volně přístupné a nabízejí
krásný výhled na moře a rozmanité pobřeží.

N

SAN SALVADOR

Již z daleka je vidět mohutný kamenný kříž vztyčený
skoro u vrcholku 510 m vysokého kopce Puig de San Salvador, ležícího na východním pobřeží ostrova nedaleko
městečka Felanitx. Na vrcholku se nachází také klášter
ze 14. století, malá svatyně a velká socha Krista z poloviny 19. století.

Volejte zdarma 800 12 10 10

M

SA DRAGONERA

Neobydlený ostrůvek Sa Dragonera se zříceninou
majáku vděčí za své jméno malým ještěrům dragons,
kteří se zde vyskytují. Loď na ostrůvek Sa Dragonera
vyplouvá z několika místních přístavů na jihozápadním
pobřeží.

O

DRAČÍ JESKYNĚ

Vápencová struktura podloží vytvořila na ostrově ideální
podmínky pro vznik velkého množství jeskyní. Do dnešního dne je jich evidováno téměř 4 000. Nejznámější
a největší krápníkové jeskyně na ostrově jsou Cuevas
del Drac, které se mohou pochlubit také podzemním
jezerem.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
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PALMA DE MALLORCA
MALLORCA

ŠPANĚLSKO
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LA SEU

Mezi nejvýznamnější a nejznámější památky ostrova patří
katedrála La Seu, jejíž stavba
trvala téměř 400 let a na rekonstrukci se podílel i významný
katalánský architekt Antonio
Gaudí.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Během toulek historickým centrem hlavního města
Palma de Mallorca by žádnému návštěvníkovi neměla
uniknout radnice ze 17. století, která ukrývá tzv. gigantes. Až 4 m vysoké dřevěné postavy vážící kolem 50 kg
jsou během místních oslav vedeny městem ve slavnostních průvodech.

S

PROJÍŽĎKY KOČÁREM

Jedním ze způsobů, jak poznat krásy hlavního města
Palma de Mallorca, může být projížďka kočárem.
Tento nevšední zážitek se bude líbit nejen dětem, ale
i dospělým.

Volejte zdarma 800 12 10 10

R

BELLVER

Gotický hrad ze 14. století stojící na pahorku nad městem. Středověká kruhová stavba původně sloužila jako
královská rezidence, později jako vězení. Z horní terasy
je krásný výhled na město a celý záliv.

T

PLAZA MAYOR

Posedět v kavárně, obdivovat výtvory místních
pouličních umělců nebo sledovat živé sochy můžete
na náměstí Plaza Mayor v samotném srdci města. Kousek od náměstí najdete nejznámější tržnici v Palmě –
Olivar, kde je k dostání čerstvé ovoce, zelenina či mořské
ryby.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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DOVOLENÁ PRO KAŽDÉHO
MALLORCA
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NEKONEČNÁ PLÁŽ

Na severu ostrova v zálivu Alcúdia
najdete jednu z nejkrásnějších
a zároveň nejdelší pláž na ostrově, která se táhne v délce
10 km podél borovicemi posetého
pobřeží mezi letovisky C’an Picafort a Puerto de Alcúdia.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

RODINNÁ DOVOLENÁ

Letoviska S’Illot, Sa Coma a Cala Millor na východním
pobřeží jsou jako stvořená pro rodinnou dovolenou.
Nechybí zde krásné pláže s pozvolným vstupem
do moře, dlouhé pobřežní promenády, obchody
e suvenýry nebo oblíbený turistický vláček. A kdo
už by se na pláži nudil, může navštívit místní safari.

X

ZA ZÁBAVOU

Pro milovníky zábavy jsou určena letoviska Magaluf
a Palmanova s pečlivě upravenou pobřežní promenádou obklopenou mnoha obchody, restauracemi a bary.
Především letovisko Magaluf je známé svým rušným
nočním životem, kde diskotéky pulzují až do časných
ranních hodin.

Volejte zdarma 800 12 10 10

W

ROMANTICKÉ ZÁLIVY

Jihovýchodní pobřeží ostrova Mallorca je lemováno
skalami s romantickými zálivy s průzračnou vodou
a nádhernými plážemi, jako jsou Cala Domingo, Cala
Romantica, Cala Mandía či malebný přístav Porto
Colom s majákem a krásným zálivem Cala Marsal.

Y

NA SKOK DO PALMY

Cca 15 km dlouhá pobřežní promenáda spojuje hlavní
město Palma de Mallorca s klidnějším letoviskem C’an
Pastilla, oblíbenou Playa de Palma a do noci pulzujícím
El Arenal. Ze všech tří letovisek je velmi dobré autobusové spojení do Palmy.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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RODINNÁ DOVOLENÁ
MALLORCA
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AQUALAND

Největší aquapark na ostrově
se nachází na jižním pobřeží
v oblasti El Arenal. Čekají zde
nejrůznější vodní atrakce, tobogany, skluzavky a bazény. Nechybí
ani malé skluzavky a bazénky pro
nejmenší či adrenalinové atrakce
pro nejodvážnější.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

WESTERN PARK

Western Park je jedinečný zábavní park svého druhu
na Mallorce. Jde o propojení vodního a tematického
parku ve stylu Divokého západu. Vyjma sklouznutí
na některém z toboganů se budete moci projít i po
kovbojském městečku, zajít do salonu nebo se podívat
na vystoupení zručných pistolníků.

4

MARINELAND

Delfíni a lachtani předvedou ve svých show neuvěřitelné
kousky – např. jízdu na surfu. Oblíbená je také papouščí
show, kdy nádherní papoušci ukážou jízdu na kole,
bruslení, počítání, a zvládají dokonce i řídit džíp. Součástí parku jsou i akvária a terária s exotickými hady,
ptactvem, rybami a malá pláž, kde se můžete vykoupat
a odpočinout si.

Volejte zdarma 800 12 10 10

3

PALMA AQUARIUM

Objevte krásy podmořského světa ve Středozemním
moři i v tropických oceánech a navštivte nejkrásnější
akvárium Baleárských ostrovů, kde uvidíte malá akvária
s různobarevnými rybičkami, velké akvárium se žraloky,
projdete se tropickou džunglí a děti se mohou osvěžit
v malém splash parku.

5

KATMANDU PARK

Dům vzhůru nohama, 4D virtuální horská dráha,
5D návštěva bývalé psychiatrické léčebny, XD laserová
bitva se zombie, divoká laserová přestřelka na Divokém
západě, minigolf a malý aquapark zaručí den plný
zábavy pro malé i velké.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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MALLORCA

PLÁŽE
A
B
C
D
E

Playa Formentor
Přírodní park Mandragó
Cala Llombarts
Cala Mesquida
Es Trenc

PALMA
P
Q
R
S
T

ZA POZNÁNÍM
F
G
H
I
J

Deià
Soller
Capdepera
Valldemossa
Alcúdia

ZA PŘÍRODOU
K
L
M
N

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

O
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Mys Formentor
Strážní věže
Sa Dragonera
San Salvador
Dračí jeskyně

Volejte zdarma 800 12 10 10

La Seu
Radnice
Bellver
Projížďky kočárem
Plaza Mayor

DE

PRO KAŽDÉHO
U
V
W
X
Y

Nekonečná pláž
Rodinná dovolená
Romantické zálivy
Za zábavou
Na skok do Palmy

M

Andratx

Cala Mayor
Paguera

Camp de Mar
Santa Ponsa

2

5
X

Po
Palm
Mag

RODINNÁ DOVOLENÁ
1
2
3
4
5

Aqualand
Western Park
Palma Aquarium
Marineland
Katmandu Park

On-line prodej na www.fischer.cz

STŘEDO

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Cala San Vicente

K
A

J

Alcúdia

G

Cala
Mesquida

U

L

Playa de Muro
C’an Picafort

Puerto de Soller
F

D

Cala Ratjada
H

I

PALMA
MALLORCA

Cala Millor

V

C’an Pastilla
Playa de Palma
ortals Nous
manova
El Arenal
galuf
4

N

3 Y

Cala Mandía

1

O

Porto Colom

E

Colonia
San Jordi

B
C

W

Sa Coma
S’Illot
Porto Cristo

Calas de Mallorca

Cala d'Or
Portopetro

10 km

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
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OZEMNÍ MOŘE
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POBYTOVÉ OBLASTI
CAMP DE MAR
Doba transferu z letiště cca 60 minut

1

1 Hotel Zafiro Palace Andratx ccccc

str. 128

PAGUERA
Doba transferu z letiště cca 60 minut

1

1 Hotel Seramar Sunna Park cccc

str. 127

SANTA PONSA
Doba transferu z letiště cca 45 minut

1 Hotel Zafiro Rey Don Jaime cccc
2 Hotel Whala!Isabela ccc
3 Hotel Globales Santa Ponsa Park/Pionero cccc

str. 124
str. 126
str. 125

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

1
23

36

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

PALMANOVA / MAGALUF
Doba transferu z letiště cca 40 minut

9

1 Hotel HSM Atlantic Park cccc
2 Hotel HSM Don Juan ccc
3 Hotel Sol Katmandu Park & Resort cccc
4 Hotel Sunlight Bahia Principe Coral Playa cccc
5 Hotel FERGUS Style Tobago ccccc
6 Hotel Sol Palmanova cccc
7 Hotel Zafiro Palace Palmanova ccccc
8 Hotel Globales Mimosa cccc
9 Hotel Globales Palmanova Palace cccc

8
7
6
5
4

3

str. 122
str. 131
str. 123
str. 121
str. 115
str. 131
str. 116
str. 118
str. 120

12

PLAYA DE PALMA / EL ARENAL /
C’AN PASTILLA
1
2

Doba transferu z letiště cca 15–20 minut

3
456
7
8
9

q
w

e
r
t

1 Hotel ILUSION Calma ccc
2 Hotel Roc Leo cccc
3 Hotel BG Java cccc
4 Hotel HM Tropical cccc
5 Hotel HM Gran Fiesta cccc
6 Hotel Oleander ccc
7 Hotel IBEROSTAR Selection Playa de Palma ccccc
8 Hotel Hipotels Playa de Palma Palace ccccc
9 Hotel Hipotels Gran Playa de Palma cccc
q Hotel Grupotel Orient cccc
w Hotel Grupotel Taurus Park cccc
e Hotel Whala!Beach ccc
r Hotel Piñero Tal ccc
t Hotel Ipanema Park/Beach ccc

str. 114
str. 131
str. 112
str. 110
str. 109
str. 113
str. 107
str. 106
str. 108
str. 111
str. 131
str. 105
str. 130
str. 104

PORTO PETRO / CALA D’OR
Doba transferu z letiště cca 80 minut

1 Hotel IBEROSTAR Club Cala Barca cccc

str. 102

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

1

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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POBYTOVÉ OBLASTI
PORTO COLOM / CALA MARSAL
Doba transferu z letiště cca 70 minut

1 Hotel Club Cala Marsal cccc

str. 101

1

CALAS DE MALLORCA

1

Doba transferu z letiště cca 70 minut

2

1 Hotel HSM Canarios Park ccc
2 Hotel Funtazie klub Sol Calas de Mallorca Resort cccc
3 Aparthotel HSM Calas Park ccc
4 Hotel Globales América cccc

str. 100
str. 96
str. 130
str. 98

3

4

CALA MANDÍA
Doba transferu z letiště cca 70 minut

1 Hotel Insotel Cala Mandía Resort & Spa cccc
2 Hotel Cala Romántica Mallorca ccc

str. 94
str. 93

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

1

38

2

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

PORTO CRISTO
Doba transferu z letiště cca 70 minut

1 Hotel THB Felip cccc

str. 130

1

CALA MILLOR
Doba transferu z letiště cca 70 minut

1 Hotel CM Playa del Moro cccc
2 Hotel CM Castell de Mar cccc
3 Hotel Cala Millor Garden cccc
4 Hotel Hipotels Flamenco cccc
5 Hotel Hipotels Bahía Grande cccc
6 Hotel IBEROSTAR Cala Millor ccccd

1
2

str. 81
str. 80
str. 79
str. 83
str. 82
str. 78

3
4

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

56

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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POBYTOVÉ OBLASTI
1

7

S’ILLOT / SA COMA
Doba transferu z letiště cca 60 minut

6
2

3
4

1 Hotel Club Sa Coma cc
2 Aparthotel Funtazie & Active

Hipotels Mediterraneo Club cccc

3 Hotel Hipotels Mediterráneo cccc
4 Hotel Mariant ccc / Mariant Superior cccc
5 Hotel Brisa Marina cccc
6 Hotel Globales Bouganvilla ccc
7 Hotel HM Mar Blau cccc

str. 130
str. 86
str. 85
str. 90
str. 92
str. 88
str. 84

5

CALA RATJADA
Doba transferu z letiště cca 100 minut

2

1 Funtazie klub Aparthotel Green Garden cccc
2 Aparthotel THB Guya Playa cccc

str. 76
str. 129

1

CALA MESQUIDA
Doba transferu z letiště cca 100 minut

1 Aparthotel Zafiro Cala Mesquida cccc
2 Hotel VIVA Suites & Spa ccccd

str. 74
str. 73

1

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

2

40

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

C’AN PICAFORT
12

Doba transferu z letiště cca 90 minut

3
4

5

6

7

1 Hotel The Sea by Grupotel cccc
2 Hotel Grupotel Picafort Beach cccc
3 Hotel THB Gran Playa cccc
4 Hotel JS Yate cccc
5 Hotel JS C’an Picafort ccc
6 Hotel Ferrer Janeiro & Spa cccc
7 Hotel Ferrer Concord cccc
8 Hotel FERGUS Club Vell Mari cccc

str. 68
str. 67
str. 69
str. 129
str. 129
str. 71
str. 72
str. 70

8

2
3

1

4
5
6

ALCÚDIA / PLAYA DE MURO
Doba transferu z letiště cca 80 minut
str. 44
1 Hotel Zafiro Palace Alcúdia ccccc
str. 48
2 Hotel Globales Condes de Alcúdia cccc
str. 46
3 Hotel Alcúdia Garden ccc
str. 50
4 Hotel JS Sol de Alcúdia cccc
str. 51
5 Hotel INNSiDE by Meliá Alcúdia cccc
str. 49
6 Hotel Roc Boccaccio cccc
str. 66
7 Hotel BG Rei del Mediterrani Palace cccc
str. 65
8 Hotel Grupotel Los Príncipes & Spa cccc
str. 52
9 Hotel Grupotel Amapola ccc
str. 129
q Hotel HSM Lago Park ccc
str. 53
w Hotel IBEROSTAR Alcúdia Park ccccd
e Hotel IBEROSTAR Selection Playa de Muro Village ccccc str. 54
str. 60
r Hotel IBEROSTAR Playa de Muro cccc
str. 64
t Aparthotel Grupotel Alcúdia Suite cccc
str. 56
y Aparthotel Playa Garden Selection & Spa ccccc
str. 58
u Aparthotel Zafiro Bahía ccccd
str. 63
i Hotel IBEROSTAR Albufera Park cccc
str. 62
o Hotel IBEROSTAR Albufera Playa ccccd

7 8
9qw
er
t

y
iu
o

CALA SAN VICENTE
Doba transferu z letiště cca 90 minut

1 Hotel Globales Simar ccc

str. 42

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

1

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Globales Simar ccc

TripAdvisor 562 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > CALA SAN VICENTE
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Klidná dovolená v malebné části

ostrova s krásnými výhledy na moře

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh
Rodinný pokoj (FR) hhhi

| hhi | hii

| hhii | hii

• Ubytování s all inclusive za výhodnou cenu

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Vhodné pro rodiny, které hledají dovolenou

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.

stranou rušných turistických letovisek

Za poplatek: biliár.
ZÁBAVA Denní animační program, pravidelný

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

večerní zábavný program, diskotéka.
PRO DĚTI Malé brouzdaliště, dětská
postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby (omezený
časový limit). Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

POLOHA V klidné poloze přímo u nad mořem v letovisku Cala

WEB www.hotelesglobales.com

San Vicente. V okolí hotelů možnosti drobných nákupů a zábavy.

all inclusive

Rušná letoviska Puerto de Pollenca cca 10 km a Puerto de Alcúdia
cca 20 km, spojení linkovým autobusem (zastávka cca 200 m).

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

VYBAVENÍ 160 pokojů, 4 tří a čtyřpatrové budovy oddělené

• Lehký snack (10.45–12.30 a 15.45–17.30 hod.)

místní komunikací, vstupní hala s recepcí, restaurace (v budově

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

oddělené místní komunikací), bar, společenská místnost s TV/sat.

nápoje (10.00–24.00 hod.)

Venku bazén, bar u bazénu, terasa s lehátky, slunečníky.

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

PLÁŽ Malý písečný záliv (místy kameny) přímo u hotelu,
přístup na pláž po schodech. Dvě větší písečné pláže s lehátky
a slunečníky za poplatek cca 300 m, přístup z kopce
a po schodech.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC, klimatizace,
telefon, TV/sat., minilednička, trezor za poplatek,
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
FR: viz DR, prostornější, místnost opticky rozdělena
na 2 části, budova bez výtahu, přístup po schodech.

42

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
MALLORCA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,5

Hotel Zafiro Palace Alcúdia ccccc

TripAdvisor 1 486 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PUERTO DE ALCÚDIA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

• Nově postavený luxusní hotel určený pro
náročné klienty všech věkových kategorií
• Atraktivní poloha v blízkosti pláže
a centra oblíbeného letoviska Alcúdia

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Junior suite (JSPV, JSSTJ, JSSWP) hhhi
Suite (SU) hhhi

• 1× za týden možnost výměny bufetové
| Hhii | hii

| Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
večeře formou bufetu nebo programu premium all inclusive.

večeře za večeři v každé tematické à la carte
restauraci (vybrané menu, nutná rezervace)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje (10.00–23.00 hod.)

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

stolní tenis, biliár a aerobik. Za poplatek: masáže,
kosmetické procedury.
ZÁBAVA Denní animační program, pravidelně zábavné večery.
PRO DĚTI Dětský bazén s pirátskou lodí se skluzavkami,
hřiště, miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 5 JS
přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový

PPOLOHA V klidnější části oblíbeného letoviska

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

a centra letoviska s mnoha obchody, restauracemi a bary.

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

V blízkosti hotelu zastávka linkového autobusu.

Za poplatek: internetový koutek.

VYBAVENÍ 361 pokojů, 6 čtyřpatrových budov (výtah

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

v každé budově), vstupní hala s recepcí, restaurace, 4 tematické

WEB www.hotelsviva.com

à la carte resturace (2 z nich pouze pro osoby starší 16 let),

wellness & spa

kavárna, společenská místnost s TV/sat. Venku 8 bazénů, bar
u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky zdarma. Relaxační zóna

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

s bazénem a balibeds zdarma určená pouze pro dospělé osoby.

44

pohyb v areálu hotelu, rampa do 1 bazénu.

Puerto de Alcúdia, cca 200 m od jachetního přístavu

PLÁŽ Zátoka se širokou písečnou pláží a velmi pozvolným

• Vstup od 18 let

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

vstupem do moře cca 300 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.

• Za poplatek: masáže a relaxační procedury

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

premium
all inclusive

obývací pokoj kombinovaný s ložnicí, klimatizace, TV/sat., minibar
za poplatek, trezor, balkon nebo terasa s výhledem na bazén.
SU: viz JSPV, oddělený obývací pokoj a ložnice, bez výhledu

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

na bazén. JSSTJ: viz JSPV, střešní terasa s lehátky a jacuzzi.

• Lehký snack během dne

JSSWP: viz JSPV, terasa s lehátky a přímý vstup do bazénu.

• Vybrané zmrzliny

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
MALLORCA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Aparthotel Alcúdia Garden ccc

TripAdvisor 954 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PUERTO DE ALCÚDIA
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?
• Atraktivní poloha v blízkosti centra

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

letoviska Puerto de Alcúdia s mnoha

Apartmá (AP, APPV, APD) hhhi

nákupními možnostmi

STRAVOVÁNÍ Bez stravování. Možnost dokoupení

• V blízkosti 16 km dlouhé písečné

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

| hi
| hhii | Hii

• Vnitřní bazén, jacuzzi, sauna

snídaně formou bufetu, polopenze plus (snídaně

pláže s pozvolným vstupem

a večeře formou bufetu včetně vybraných nealkoholických

do moře, vhodné pro děti

a alkoholických nápojů) nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

stolní tenis, plážový volejbal, fotbalové hřiště v blízkosti
hotelu. Za poplatek: biliár, tenisový kurt
cca 500 m od hotelu, 18jamkové golfové hřiště cca 2 km.
ZÁBAVA Denní i večerní animační program, zábavné večery.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, animace, miniklub,
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 4 AP/APPV
POLOHA V oblíbeném letovisku Puerto de Alcúdia na severu

přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb

ostrova, cca 400 m od centra s mnoha obchody, restauracemi,

v areálu hotelu, přístup do bazénu není speciálně upraven.

bary a jachetním přístavem. Hlavní třída s možnostmi

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

nákupů přímo u hotelu. Zastávka autobusu cca 100 m.

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

VYBAVENÍ 252 pokojů, 4 třípatrové budovy, vstupní hala

Za poplatek: internetový koutek.

s recepcí, restaurace, pizzerie a bar. V udržované zahradě 2 bazény,

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

bar, terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

WEB www.gardenhotels.com

PLÁŽ Široká písečná pláž s velmi pozvolným vstupem do moře

wellness & spa

cca 100 m, přístup přes silnici. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, balkon nebo
terasa. AP: viz DR, obývací pokoj s kuchyňským koutem
(mikrovlnná trouba), oddělená ložnice. APPV: viz AP, výhled
na bazén. APD: viz AP, vedlejší budova oddělená silnicí.

• Za poplatek: vnitřní bazén,
jacuzzi, sauna, masáže

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack (11.00–19.00 hod.)
• Káva, čaj, sladké pečivo (16.00–17.00 hod.)

46

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
MALLORCA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel Globales Condes de Alcúdia ccc

3,5
TripAdvisor 1 550 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PUERTO DE ALCÚDIA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

• V blízkosti 16 km dlouhé písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře
• Atraktivní poloha nedaleko centra letoviska
s mnoha nákupními možnostmi

PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, dětská postýlka zdarma
(na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby (omezený časový limit).
Za poplatek: internetový koutek, WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Transfer z letiště: cca 70 minut

WEB www.hotelesglobales.com

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

all inclusive

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Káva, čaj a sladké pečivo (16.00–18.00 hod.)

Dítě: letenka zdarma

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

POLOHA V oblíbeném letovisku Puerto de Alcúdia.
Centrum s mnoha obchody, restauracemi, bary a jachetním
přístavem cca 500 m. Hlavní třída s možnostmi nákupů
a zastávka autobusu cca 200 m.
VYBAVENÍ 238 pokojů, 10 pater, vstupní hala s recepcí,
výtahy, restaurace a bar. Venku bazén s lehátky a slunečníky
zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Široká písečná pláž s velmi pozvolným vstupem
do moře cca 200 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek, balkon, nižší patro.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

48

Volejte zdarma 800 12 10 10

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hii

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.
Za poplatek: biliár, golfové hřiště cca 5 km.
ZÁBAVA Denní a večerní animační program.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

3,5

Hotel Roc Boccaccio cccc

TripAdvisor 555 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > ALCÚDIA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• All inclusive bar na pláži

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

• V dosahu jedné z nejkrásnějších

stolní tenis, sauna. Za poplatek: biliár.
ZÁBAVA Denní a večerní animační program.

pláží na ostrově
• V roce 2018 kompletně zrenovovaný hotel

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub,

• V těsné blízkosti mnoha obchodů a restaurací

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečná cca 250 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu (omezený
objem dat). Za poplatek: WiFi premium.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.
WEB www.roc-hotels.com

all inclusive

Dítě: letenka zdarma

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
POLOHA Na severu ostrova v oblíbeném letovisku
Alcúdia. V těsné blízkosti jezera Esperanza (není určeno

• Lehký snack v hotelovém baru
(11.00–13.00, 15.30-17.30 hod.)

ke koupání). V okolí řada obchodů, restaurací a barů.

• Lehký snack v baru na pláži (13.00–14.30 hod.)

Přístav Alcúdia cca 2 km, autobusová zastávka cca 10 m.

• Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje

VYBAVENÍ 270 pokojů, 5 pater, vstupní hala
s recepcí, 2 výtahy, restaurace a bar. Venku bazén, terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, bar s výhledem na jezero

v hotelovém baru (10.00–23.00 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje
v plážovém baru (11.00–17.30 hod.)

Esperanza (není součástí programu all inclusive).
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Playa de Muro s pozvolným

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

vstupem do moře cca 250 m. Lehátka a slunečníky
za poplatek. Hotelový bar na pláži (11.00–17.30 hod.).
POPIS POKOJŮ DR/FR: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů oproti kauci), klimatizace, telefon,
TV/sat., minilednička, trezor za poplatek a balkon.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhi
Rodinný pokoj (FR) hhh

| hii

| Hhi

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel JS Sol de Alcúdia cccc

4,0
TripAdvisor 824 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > ALCÚDIA
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

• Příjemný hotel v dosahu centra oblíbeného
letoviska Alcúdia i dlouhé písečné pláže
• Z vyšších pater krásný výhled

ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pobyt se psem
do 8 kg za poplatek (na vyžádání).
ZÁBAVA Pravidelně večerní zábavný program,
živá hudba a taneční večery.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, dětská postýlka

na jezero Lago Menor a na hory
• Krásná a pečlivě udržovaná zahrada

zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 5 DR

Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná cca 350 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový
pohyb v areálu hotelu včetně vstupu do bazénu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

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

Dítě: letenka zdarma

WEB www.jshotels.com

POLOHA Na severu ostrova v oblíbeném letovisku Alcúdia.
V okolí řada obchodů, restaurací, barů a možností zábavy. Přístav
Puerto de Alcúdia cca 2 km. Autobusová zastávka cca 300 m.
VYBAVENÍ 220 pokojů, 5 pater, vstupní hala s recepcí,
výtahy, restaurace, bar s TV/sat. Venku bazén, jacuzzi, snack bar,
terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře
vhodná pro děti cca 350 m, lehátka a slunečníky za poplatek.

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

POPIS POKOJŮ DR/DRP: koupelna/WC (sprcha,
vysoušeč vlasů), centrální klimatizace, telefon, TV/sat., trezor
za poplatek, lednička, balkon.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRP) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní
tenis, sauna. Za poplatek: biliár, 18jamkové
golfové hřiště Golf de Alcanada cca 5,5 km.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Sol by Meliá Alcúdia cccc

TripAdvisor 2 211 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > ALCÚDIA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• V blízkosti krásné písečné
pláže vhodné pro děti

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRPV) hh
Junior suite (JS, JSPV) hhii

• V okolí množství obchodů, restaurací a barů

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

• Vhodné pro klienty, kteří chtějí

Možnost dokoupení večeře formou bufetu.

kombinovat pobyt u moře se zábavou

| hi

| Hii

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.
Za poplatek: vodní park Hidropolis cca 2 km.

Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

ZÁBAVA Denní a večerní animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén, malý splash s brouzdalištěm,
miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 10 DR
přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový
pohyb v areálu hotelu včetně vstupu do bazénu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

POLOHA V rušné části oblíbeného letoviska Alcúdia

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

blízko jezera Esperanza (není určeno ke koupání).

Za poplatek: internetový koutek.

V okolí řada obchodů, restaurací a barů. Přístav

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Alcúdia cca 2 km, autobusová zastávka cca 100 m.

WEB www.melia.com

VYBAVENÍ 275 pokojů, 2 budovy, hlavní budova
8patrová, vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace,
bar, supermarket. Venku bazén s lehátky a slunečníky
zdarma, bar u bazénu, osušky za poplatek.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Playa de Muro

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

s pozvolným vstupem do moře, vhodná pro děti,
cca 200 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., trezor za poplatek, mikrovlnná
trouba, set na přípravu kávy nebo čaje, balkon nebo
terasa. JS: viz DR, prostornější, rozkládací pohovka.
DRPV/JSPV: viz DR/JS, výhled na bazén.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Grupotel Amapola ccc

TripAdvisor 314 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > ALCÚDIA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Klidná dovolená stranou rušného
střediska přímo na břehu jezera

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (umělý
trávník), multifunkční hřiště (fotbal, volejbal), stolní tenis,
minigolf. Za poplatek: biliár, půjčovna kol a šlapadel.

• Hotel s all inclusive za výhodnou cenu

ZÁBAVA Animační programy během dne, pravidelně

• Vhodné pro všechny věkové

večerní zábavné vystoupení.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, animace,

skupiny a rodiny s dětmi

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DR
přizpůsobené pro handicapované klienty. Bezbariérový
pohyb v areálu hotelu včetně vstupu do bazénu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

Dítě: letenka zdarma

Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

POLOHA V klidné poloze přímo na břehu menšího jezera,

WEB www.grupotel.com

v těsné blízkosti přírodní rezervace S’Albufera na severu ostrova.

all inclusive

Obchody, restaurace a bary cca 400 m. Oblíbené letoviska Alcúdia
a přístav Puerto de Alcúdia cca 5 km, letovisko C’an Picafort

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

cca 7 km (spojení linkovým autobusem, zastávka cca 400 m).

• Káva, čaj a sladké pečivo (16.00–17.00 hod.)

VYBAVENÍ 156 pokojů, 6 pater, vstupní hala s recepcí,

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

výtahy, restaurace, bar. Venku bazén, bar, terasa s lehátky

nápoje (10.00–23.45 hod.)

a slunečníky zdarma. Osušky oproti kauci, výměna za poplatek.

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

PLÁŽ Písečná pláž Playa de Muro s pozvolným vstupem do moře
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vhodná pro děti cca 500 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek, balkon
nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhi

| hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,5

Hotel IBEROSTAR Alcúdia Park ccccd

TripAdvisor 2 080 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PLAYA DE MURO
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

Rodinný pokoj (FRP, FRPV, FRLV) hhhi

• V roce 2018 kompletně zrenovovaný hotel

Dvoulůžkový pokoj (DRSTI) hhi

• Přímo u dlouhé písečné pláže Playa de Muro

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• V okolí řada obchodů, restaurací a barů

Možnost dokoupení programu all inclusive.

| Hhii | hii

| Hii

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: masáže.
Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

ZÁBAVA Pravidelně večerní animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén se skluzavkami, miniklub,
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 12 FRS
přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový
pohyb v areálu hotelu, křeslo do bazénu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

POLOHA Přímo u pláže v oblíbené oblasti Playa de

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

Muro. V okolí řada obchodů, restaurací a barů. Přístav Puerto

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

de Alcúdia cca 4 km, autobusová zastávka cca 100 m.

WEB www.iberostar.com

VYBAVENÍ 365 pokojů, 6 pater, vstupní hala

all inclusive

s recepcí, restaurace a bar. V zahradě bazén, bar a terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

• Snídaně a večeře formou bufetu

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Playa de Muro

• Oběd formou bufetu v restauraci u pláže

s pozvolným vstupem do moře, vhodná pro děti, přímo

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

u hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.

nápoje (10.30–24.00 hod.)

POPIS POKOJŮ FR/FRP: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, obývací pokoj s pohovkou, oddělená

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

ložnice, TV/sat., minibar za poplatek, trezor za poplatek,
balkon nebo terasa. FRS: viz FR, prostornější balkon.
FRPV: viz FR, výhled na bazén. FRLV: viz FR, boční výhled
na moře. DRSTI: viz DR, pouze 1 místnost, ložnice bez
obývací části, minibar zdarma. Na střeše terasa s 3 jacuzzi
a barem, určená pouze pro hosty pokojů PRESTIGE.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Rodinný pokoj (FR) hhh

| hhii | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel IBEROSTAR Selection Playa de Muro Village ccccc

4,0
TripAdvisor 934 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PLAYA DE MURO
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

• Kvalitní hotel určený pro náročnější klienty
všech věkových kategorií a pro rodiny s dětmi
• Dlouhá písečná pláž Playa de Muro
s pozvolným vstupem do moře
• Atraktivní poloha v blízkosti
nákupních a zábavních možností

v méně výhodné poloze, možnost omezeného výhledu.
SU: viz DRS, oddělená ložnice a obývací pokoj s pohovkou.

all inclusive

• Snídaně a večeře formou bufetu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Oběd formou bufetu v restauraci u bazénu

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hh

• Lehký dopolední a odpolední snack, zmrzlina

| hi

Rodinný pokoj (FR, FRP, FRPV) hhhi
Suite (JS) hhi

| Hhii | hii

| Hii

• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje (11.00–23.30 hod.)

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.

Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,
fitness, multifunkční hřiště, volejbal. Za poplatek: biliár,
tenis (červen–září), 18jamkové golfové hřiště cca 10 km.
ZVLÁŠTNOSTI Klienti mohou využívat služeb
sousedního hotelu IBEROSTAR Playa de Muro.
ZÁBAVA Denní i večerní animační program,

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

pravidelná večerní vystoupení, živá hudba.
POLOHA V oblíbeném letovisku Playa de Muro. V těsné

PRO DĚTI Dětský bazén, dětská postýlka zdarma

blízkosti hotelu obchody, restaurace a bary. Přístav Puerto de Alcúdia

(na vyžádání). Miniklub a dětské hřiště v sousedním hotelu

cca 5 km (spojení linkovým autobusem, zastávka v blízkosti hotelu).

IBEROSTAR Playa de Muro (průchozí hotelovou zahradou).

VYBAVENÍ 190 pokojů, 7 dvou- a třípatrových budov, výtah

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 12 DRR

v každé budově, vstupní hala s recepcí, restaurace, restaurace à la

přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový

carte, bar, konferenční centrum. V zahradě bazén, jacuzzi (pouze

pohyb v areálu hotelu, rampa do bazénu.

pro dospělé), bar u bazénu, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

balibeds za poplatek, osušky oproti kauci. Restaurace u pláže.

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Playa de Muro

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

s pozvolným vstupem do moře, vhodná pro děti,

WEB www.iberostar.com

přímo u hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.

wellness & spa

POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
TV/sat., telefon, minibar za poplatek, set na přípravu kávy
a čaje, mikrovlnná trouba, trezor zdarma, balkon nebo terasa.
FR: viz DRS, oddělená ložnice a obývací pokoj s 2 pohovkami,
výhled do zahrady. FRPV: viz FR, výhled na bazén. FRP: viz FR,

54

Volejte zdarma 800 12 10 10

• Vstup od 18 let

• Zdarma: vyhřívaný vnitřní bazén,
turecké lázně, sauna
• Za poplatek: masáže, relaxační procedury

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
MALLORCA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Aparthotel Playa Garden Selection & Spa ccccd

TripAdvisor 859 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PLAYA DE MURO
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?

kout (mikrovlnná trouba), klimatizace, telefon, TV/sat.,

• Ideální volba pro klidnou a ničím

trezor za poplatek, balkon nebo terasa. APPV: viz AP,

nerušenou rodinnou dovolenou

výhled na bazén. APLV: viz AP, boční výhled na moře.

• Přímo u dlouhé písečné pláže
v krásné části ostrova Mallorca
• Prostorná a pečlivě udržovaná zahrada
se zajímavě řešeným bazénem
Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Apartmá (AP) hhhi

| Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• 1× možnost výměny bufetové večeře

minigolf, multifunkční hřiště (tenis, fotbal, volejbal),
biliár, stolní tenis, plážový volejbal.
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy,
pravidelně večerní představení, živá hudba.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, animace, miniklub

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

ostrova. Možnost nákupů a zábavy v oblíbených

přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb

letoviscích Alcúdia cca 6 km a C’an Picafort cca 4 km

v areálu hotelu včetně upraveného přístupu do bazénu.

(spojení linkovým autobusem, zastávka cca 50 m). V okolí

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

několik restaurací a možnost drobných nákupů.

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

VYBAVENÍ 225 pokojů, 8 třípodlažních budov. Vstupní

Za poplatek: internetový koutek.

hala s recepcí, výtahy, restaurace, 2 restaurace à la carte

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

(pizzerie, steak house) a bar. Venku bazén, bar u bazénu,

WEB www.gardenhotels.com

terasa s lehátky a slunečníky zdarma. Oddělená relaxační

wellness & spa

s pozvolným vstupem do moře vhodná pro děti přímo
u hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ AP/APP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
oddělená ložnice, obývací část s rozkládací pohovkou, kuchyňský
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Volejte zdarma 800 12 10 10

mimo hlavní jídla

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 5 AP

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Playa de Muro

• Lehký snack během dne v době
• Odpolední káva, čaj a sladké pečivo

(4–12 let), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

od 10 let). Osušky oproti kauci, výměna za poplatek.

all inclusive

Možnost dokoupení programu all inclusive.

POLOHA V klidné oblasti na severním pobřeží

terasa s malým bazénem a balibeds za poplatek (vstup

léčebné a relaxační procedury

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

| hhii | hhii

Apartmá (APP, APPV, APLV) hhhi

• Za poplatek: salon krásy, masáže,

za večeři v à la carte restauraci
(vybrané menu, nutná rezervace)
• Nealkoholické nápoje
v miniledničce při příjezdu
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje (11.00–24.00 hod.)

• Krásně zařízené spa centrum určené
pro ničím nerušenou relaxaci
• Vstup od 5 let (pro děti pouze
v doprovodu dospělých osob)
• Zdarma: vnitřní bazén, termální koupel,
jacuzzi, turecké lázně, finská sauna

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
MALLORCA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Aparthotel Zafiro Bahía ccccd

TripAdvisor 873 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PLAYA DE MURO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Ideální volba pro klidnou a ničím
nerušenou rodinnou dovolenou
• Dlouhá písečná pláž Playa de Muro
s pozvolným vstupem do moře přímo u hotelu
• Dětský bazén s pirátkou lodí
a několika skluzavkami

konvice, toastovač), telefon, TV/sat., trezor za poplatek, balkon

• Odpolední káva, čaj, sladké pečivo a zmrzlina

nebo terasa. APU: viz STU, obývací část s rozkládací pohovkou,

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

oddělená ložnice. APPVU: viz APU, výhled na bazén.
na střeše prostorná terasa s jacuzzi, 2 lehátky a posezením.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Studio (STU) hhi

| hii

Apartmá (APU) hhhi
Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

nápoje (10.30–23.00 hod.)

APSWP: viz APU, terasa a privátní bazén. APROY: viz AP,

| Hhii | hii

Apartmá (APDVU, APSWP, APROY)
hhhi | Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Bez stravování. Možnost dokoupení
snídaně formou bufetu, polopenze (večeře formou bufetu)
nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

minigolf, multifunkční hřiště, plážový volejbal, stolní tenis,
POLOHA V klidné oblasti na severním pobřeží

sauna. Za poplatek: biliár, půjčovna kol, masáže.

ostrova. Možnost nákupů a zábavy v oblíbených letoviscích

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy,

Alcúdia cca 6 km a C’an Picafort cca 4 km (spojení

pravidelně večerní představení, živá hudba.

linkovým autobusem, zastávka cca 100 m). V okolí

PRO DĚTI Dětský bazén s pirátskou lodí se skluzavkami,

několik restaurací a možnost drobných nákupů.

hřiště, miniklub, dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

VYBAVENÍ 266 pokojů, hlavní 4patrová budova,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

3 vedlejší 4patrové budovy. Vstupní hala s recepcí, výtahy

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

(v každé budově), restaurace, restaurace à la carte, bar,

Za poplatek: internetový koutek.

konferenční sál. Venku bazén, bar u bazénu, lehátka

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

a slunečníky u bazénu zdarma. Osušky oproti kauci. Oddělená

WEB www.hotelsviva.com

relaxační zóna pouze pro dospělé s balibeds zdarma.

all inclusive

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Playa de Muro s pozvolným
vstupem do moře vhodná pro děti přímo u hotelu, lehátka

• Lehký oběd formou bufetu v restauraci u pláže

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

• Lehký studený snack během dne

klimatizace, kuchyňský kout (mikrovlnná trouba, rychlovarná
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• Snídaně a večeře formou bufetu

a slunečníky za poplatek. Snack bar a restaurace.

Volejte zdarma 800 12 10 10

v době mimo hlavní jídla

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
MALLORCA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,5

Hotel IBEROSTAR Playa de Muro cccc

TripAdvisor 813 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PLAYA DE MURO
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

• Přímo u dlouhé písečné pláže Playa de
Muro s pozvolným vstupem do moře
• Atraktivní poloha v blízkosti
nákupních a zábavních možností
• Vhodné pro aktivní dovolenou bez rozdílu věku

DR pokoje. FR: viz DR, ložnice a oddělený obývací pokoj s malým
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRLV, DRPV) hhi
Dvoulůžkový pokoj (DRP, DRTE0) Hh
Dvoulůžkový pokoj (DRC) hhhh
Rodinný pokoj (FR) hhhi

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

wellness & spa
• Vstup od 18 let

kuchyňským koutem (mikrovlnná trouba), vedlejší budova.

• Zdarma: vyhřívaný vnitřní bazén,
| hii

| hi

turecké lázně, sauna
• Za poplatek: masáže, relaxační procedury

| hhhi | Hhii

| Hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní
tenis, fitness, volejbal. Za poplatek: biliár, tenis
(červen–září), 18jamkové golfové hřiště cca 10 km.
ZÁBAVA Denní i večerní animační program,

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

pravidelná večerní vystoupení, živá hudba.
POLOHA V oblíbeném letovisku Playa de Muro.

PRO DĚTI 2 dětské bazény, hřiště, miniklub, teen

V těsné blízkosti hotelu obchody, restaurace a bary.

klub, animace, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Přístav Puerto de Alcúdia cca 5 km (spojení linkovým

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 12 DR

autobusem, zastávka v blízkosti hotelu).

přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový

VYBAVENÍ 447 pokojů, hlavní a vedlejší budova, 3 patra.

pohyb v areálu hotelu, rampa do bazénu.

V hlavní budově vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, bar,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

konferenční centrum. V zahradě 2 bazény, jacuzzi, bar u bazénu,

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

restaurace u pláže (výběr z menu, není součástí all inclusive),

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

WEB www.iberostar.com

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Playa de Muro

all inclusive

s pozvolným vstupem do moře, vhodná pro děti,
přímo u hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

POPIS POKOJŮ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč

• Lehký dopolední a odpolední snack, zmrzlina

vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, minibar za poplatek, set

• Voda v minibaru při příjezdu

na přípravu kávy a čaje (na vyžádání), trezor za poplatek a balkon.

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

DRLV: viz DR, boční výhled na moře. DRPV: viz DR, výhled

nápoje (11.00–23.30 hod.)

na bazén. DRTE0: viz DR, terasa. DRC: viz DR, 2 propojené
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
MALLORCA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel IBEROSTAR Albufera Playa cccc

TripAdvisor 1 617 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PLAYA DE MURO
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?
• Přímo u dlouhé písečné pláže

s pozvolným vstupem do moře
• Ideální volba pro ty, kteří hledají klidnou
a ničím nerušenou dovolenou
• Vhodné pro všechny klienty
bez rozdílu věku a pro rodiny

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRP, DR, DRGV,
DRLV) hhi

| hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní
tenis, fitness, multifunkční hřiště, volejbal, basketbal,
fotbal. Za poplatek: biliár, tenis, masáže,

Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

18jamkové golfové hřiště cca 12 km.
ZVLÁŠTNOSTI Komplex 2 sousedních hotelů
IBEROSTAR Albufera Playa a IBEROSTAR Albufera
Park se společným zázemím a službami.
ZÁBAVA Denní i večerní animační program,
pravidelná večerní vystoupení.

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub, teen
POLOHA V klidné oblasti na severu ostrova.

klub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Možnost nákupů a zábavy v oblíbených letoviscích Alcúdia (cca 6 km)

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 6 DR

a C’an Picafort (cca 4 km) spojení linkovým autobusem (zastávka cca

přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový

500 m). Několik restaurací a možností drobných nákupů cca 500 m.

pohyb v areálu hotelu, rampa do bazénu.

VYBAVENÍ 348 pokojů, 3 čtyřpatrové budovy (výtah

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

v každé budově), vstupní hala s recepcí, restaurace, pizzerie,

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

restaurace à la carte, bar, konferenční centrum, vnitřní bazén.

Za poplatek: internetový koutek.

V zahradě 3 bazény, jacuzzi, bar u bazénu, restaurace u pláže,

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

WEB www.iberostar.com

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Playa de Muro s pozvolným

all inclusive

vstupem do moře, vhodná pro děti, přímo u hotelu,
lehátka a slunečníky za poplatek.

• Oběd formou bufetu v restauraci u pláže

klimatizace, TV/sat., telefon, minibar za poplatek, set na přípravu

• Lehký dopolední a odpolední snack, zmrzlina

kávy a čaje, trezor za poplatek, balkon nebo terasa. DRGV: viz DR,

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

výhled do zahrady. DRLV: viz DR, boční výhled na moře.
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• Snídaně a večeře formou bufetu

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

Volejte zdarma 800 12 10 10

nápoje (11.00–23.30 hod.)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,5

Hotel IBEROSTAR Albufera Park cccc

TripAdvisor 1 204 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PLAYA DE MURO
REZERVUJTE IHNED:

DO 17 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Prostorné rodinné pokoje s oddělenou ložnicí

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hh

• Oblíbená písečná pláž Playa

Rodinný pokoj (FR, FRGV, FRLV) hhhi

de Muro přímo u hotelu
• Ideální volba pro klidnou a ničím
nerušenou dovolenou

| hi
| Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
Za poplatek: tenisový kurt, paddle.

Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pobyt se
psem do 8 kg za poplatek (na vyžádání).
ZVLÁŠTNOSTI Komplex 2 sousedních hotelů
IBEROSTAR Albufera Playa a IBEROSTAR Albufera
Park se společným zázemím a službami.
ZÁBAVA Denní i večerní animační program.
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

6 km) a C’an Picafort (cca 4 km). Několik restaurací a možnosti

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání

drobných nákupů cca 500 m, autobusová zastávka cca 500 m.

6 pokojů pro handicapované klienty. Bezbariérový

VYBAVENÍ 250 pokojů, 3 čtyřpatrové budovy (výtah

pohyb v hotelu, rampa do bazénu.

v každé budově), vstupní hala s recepcí, 2 restaurace,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

à la carte restaurace, bar, konferenční centrum. V zahradě

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

3 bazény, jacuzzi, bar u bazénu, resturace u pláže, terasa

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

WEB www.iberostar.com

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Playa de Muro

all inclusive

s pozvolným vstupem do moře, vhodná pro děti, přímo
u hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.

• Snídaně a večeře formou bufetu

POPIS POKOJŮ DRS/FR: koupelna/WC, klimatizace,

• Oběd formou bufetu v restauraci u pláže

obývací pokoj s 2 pohovkami, oddělená ložnice, kuchyňský kout

• Lehký snack (11.00–12.30 a 15.30–18.30 hod.)

(mikrovlnná trouba), TV/sat.,balkon nebo terasa. FRGV: viz FR,

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

výhled do zahrady. FRLV: viz FR, boční výhled na moře.

Volejte zdarma 800 12 10 10

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub,
POLOHA V klidné oblasti mezi rušnými letovisky Alcúdia (cca

nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Aparthotel Grupotel Alcúdia Suite cccc

4,0
TripAdvisor 199 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PLAYA DEL MURO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

• Atraktivní poloha v blízkosti krásné písečné

ZÁBAVA Pravidelně večerní zábavný program.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, dětská

pláže a rušného turistického letoviska –

postýlka zdarma (na vyžádání).

vhodné pro všechny klienty bez rozdílu věku

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 2 AP

• Rodiny s dětmi ocení prostorná apartmá
s oddělenou ložnicí a možnost all inclusive
Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

přizpůsobené pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb
v areálu hotelu. Přizpůsobený vstup do bazénu (křeslo).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.
WEB www.grupotel.com

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
POLOHA Na severu ostrova v oblíbeném letovisku Alcúdia.
V okolí řada obchodů, restaurací, barů a možností zábavy. Přístav
Puerto de Alcúdia cca 4 km. Autobusová zastávka cca 100 m.
VYBAVENÍ 122 pokojů, 2 budovy (4 a 5 pater), vstupní

• Odpolední káva, čaj a sladké
pečivo (16.00–17.00 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje (10.00–24.00 hod.)

hala s recepcí, výtahy, restaurace a bar. Venku bazén, terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Playa de Muro
s pozvolným vstupem do moře, vhodná pro děti,

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

cca 200 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ AP: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, oddělená ložnice, obývací pokoj
s kuchyňským koutem (mikrovlnná trouba, varná konvice),
telefon, TV/sat., trezor za poplatek a balkon.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Apartmá (AP) hhhh

| Hhhi | hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.

64

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Hotel Grupotel Los Príncipes & Spa cccc

4,0
TripAdvisor 605 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PLAYA DEL MURO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Kvalitní hotel patřící do oblíbeného

španělského hotelového řetězce Grupotel
• Ideální poloha přímo na dlouhé písečné
pláži v dosahu obchodů a restaurací

Apartmá (AP) hhhi

| Hhii | hii

Junior suite (JSLV) hhi

| Hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
stolní tenis, minigolf. Za poplatek: biliár,
jízdní kola, úschovna kol včetně servisu kol.
ZÁBAVA Denní animační program, pravidelně

Transfer z letiště: cca 60 minut

večerní zábavné vystoupení, živá hudba.

Pláž: písečná u hotelu

PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub,

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 4 DR

Dítě: letenka zdarma

přizpůsobené pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb
v areálu hotelu. Přizpůsobený vstup do bazénu (křeslo).

POLOHA Na severu ostrova v oblíbeném letovisku

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Alcúdia. V okolí hotelu řada obchodů, restaurací,

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu

barů a možností zábavy. Přístav Puerto de Alcúdia

a na pokojích. Za poplatek: internetový koutek.

cca 2,5 km. Autobusová zastávka cca 300 m.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Maestro, AMEX.

VYBAVENÍ 220 pokojů, 5 pater, vstupní hala s recepcí,

WEB www.grupotel.com

výtahy, restaurace a bar. Venku 2 bazény s lehátky, snack

wellness & spa

bar, terasa s lehátky, slunečníky a osušky zdarma.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře
vhodná pro děti přímo u hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

vstup do bazénu ve vyhrazených hodinách

minibar za poplatek a balkon. DRLV: viz DR,
boční výhled na moře. JSLV: viz DRLV, ložnice a oddělený obývací
pokoj, hlavní budova. AP: viz DR, obývací pokoj s kuchyňským
koutem (mikrovlnná trouba), oddělená ložnice, vedlejší budova.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

Volejte zdarma 800 12 10 10

v roce 2009
• Vstup od 17 let, děti ve věku 12–16 let
v doprovodu starší osoby mají umožněný

klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek,

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRLV) hhi

• Moderní hotelové spa centrum otevřené

• Zdarma: vnitřní hydromasážní bazén,
jacuzzi, solná lázeň, sauna, ledová místnost
• Za poplatek: masáže, kosmetické
a zkrášlující procedury

| hii

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel BG Rei del Mediterrani Palace cccc

4,5
TripAdvisor 671 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PLAYA DE MURO
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?
• Atraktivní poloha v dosahu jedné
z nejkrásnějších pláží ostrova
• Bohaté možnosti zábavy a nákupů
v blízkosti hotelu
• Ideální volba pro klienty, kteří
upřednostňují hotel bez dětí

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

| h

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
tenisový kurt, multifunkční hřiště, pétanque,
cyklistické centrum (úschovna a servisní místnost).
Za poplatek: sauna, turecké lázně, masáže.

Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečná cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Pouze pro dospělé osoby

ZVLÁŠTNOSTI Hotel neakceptuje klienty do 16 let.
ZÁBAVA Sportovní animační program
během dne, večerní zábavný program.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu,
na pokojích přípojky USB a HDMI.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

POLOHA V klidné lokalitě na severu ostrova na rozhraní

WEB www.bghotels.com

letovisek Playa de Muro a Alcúdia, v těsné blízkosti přírodního

all inclusive

parku S’Albufera. Obchody, restaurace a bary cca 300 m.
Přístav Puerto de Alcúdia cca 5 km, C’an Picafort cca 7 km
(spojení linkovým autobusem, zastávka cca 500 m).

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

VYBAVENÍ 242 pokojů, 4 patra, vstupní hala s recepcí,

66

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Pozdní kontinentální snídaně
(10.30–11.30 hod.)

výtahy, restaurace a bary, noční bar. Venku 2 bazény

• Lehký snack (15.00–18.30 hod.)

(1 s vodními tryskami), bar u bazénu, terasa s lehátky

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

nápoje (10.30–24.00 hod.)

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře
cca 500 m, lehátka a slunečníky za poplatek. Několikrát
denně doprava na pláž hotelovým minibusem zdarma.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, minilednička, TV/sat., trezor za poplatek,
balkon nebo terasa.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel Grupotel Picafort Beach cccc

TripAdvisor 53 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > C’AN PICAFORT
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?
• Atraktivní poloha v těsné blízkosti

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
ZÁBAVA Pravidelný denní i večerní animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

16 km dlouhé pláže
• V okolí mnoho možností nákupů a zábavy

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 3 AP

• Prostorná apartmá pro rodiny s dětmi

přizpůsobené pro handicapové klienty. Bezbariérový
pohyb v areálu hotelu, křeslo při vstupu do bazénu.

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná cca 20 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

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

all inclusive

Dítě: letenka zdarma

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
POLOHA Přímo u pobřežní promenády v rušném

• Odpolední káva, čaj a sladké pečivo

letovisku C’an Picafort. V okolí mnoho nákupních

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

a zábavních možností, rušné centrum letoviska

nápoje (10.00–24.00 hod.)

cca 300 m. Autobusová zastávka cca 100 m.
VYBAVENÍ 119 pokojů, 3 patra, vstupní hala
s recepcí, výtah, restaurace, bazén, terasa s lehátky
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ 16 km dlouhá písečná pláž s pozvolným
vstupem do moře oddělená pouze pěší pobřežní
promenádou, slunečníky a lehátka za poplatek.

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

POPIS POKOJŮ DRLV: koupelna/WC (sprcha,
vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička,
trezor za poplatek a balkon, boční výhled na moře.
AP: viz DRLV, ložnice, oddělený obývací pokoj
s pohovkou, kuchyňský kout, bez výhledu na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRLV) hh
Apartmá (AP) hhhi

| hi

| Hhii | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,5

Hotel The Sea by Grupotel cccc

TripAdvisor 304 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > C’AN PICAFORT
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

• Kompletně zrenovovaný hotel určený pro
náročnější, kteří hledají dovolenou bez dětí
• Výhodná poloha v těsné blízkosti dlouhé
písečné pláže a živého centra letoviska
• Možnost programu all inclusive

ZVLÁŠTNOSTI Hotel neakceptuje klienty mladší 18 let.
ZÁBAVA Pravidelně večerní zábavný program.
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DR přizpůsobené
pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb v hotelu
(mimo terasu), upravený vstup do bazénu (křeslo).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.
Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Pouze pro dospělé osoby

Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.grupotel.com

wellness & spa

• Nově postavené wellness & spa centrum
• Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén, jacuzzi,

POLOHA Na severu ostrova v rušném letovisku C’an Picafort.
Centrum letoviska s pobřežní promenádou, obchody, restauracemi
a možnostmi zábavy cca 300 m, přístav C’an Picafort cca 1 km.
VYBAVENÍ 144 pokojů, 4 patra, vstupní hala s recepcí, výtah,
restaurace, místnost s TV/sat., bar s venkovní terasou a malý bazén
(možnost klimatizace/vyhřívání) s lehátky a slunečníky zdarma.

a relaxační procedury

all inclusive

• Snídaně a večeře formou bufetu

PLÁŽ Dlouhá a široká písečná pláž s pozvolným vstupem

• Oběd formou snacku (výběr z menu)

do moře přímo u hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

sauna, hydromasáže a fitness
• Za poplatek: masáže, zkrášlující

vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat., minibar za poplatek,

nápoje (10.00–24.00 hod.)
• Minibar (doplnění za poplatek)

trezor za poplatek, balkon. DRLV: viz DR, boční
výhled na moře. SR: viz DR, bez balkonu.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRLV) hh
Jednolůžkový pokoj (SR) h
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel THB Gran Playa cccc

TripAdvisor 504 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > C’AN PICAFORT
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?
• Hotel s výhodnou polohou nedaleko

písečné pláže a promenády C’an Picafort

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, stolní tenis.
Za poplatek: půjčovna kol.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel neakceptuje klienty mladší 18 let.

• V okolí množství barů, restaurací a obchodů

ZÁBAVA Pravidelně večerní zábavná přestavení.

• Zdarma malé spa centrum

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 3 DR

s krásným výhledem na moře

přizpůsobené pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb
v areálu hotelu, rampa do bazénu. Spa není upraveno.

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Pouze pro dospělé osoby

POLOHA Na severu ostrova v těsné blízkosti centra
letoviska C’an Picafort. Obchody, restaurace a možnosti

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Maestro, AMEX.
WEB www.thbhotels.com

wellness & spa
• Malé spa ve 4. patře s krásným
výhledem na moře

zábavy v těsné blízkosti hotelu, pobřežní promenáda

• Zdarma: jacuzzi, sauna a turecké lázně

cca 50 m. Autobusová zastávka cca 100 m.

all inclusive

VYBAVENÍ 177 pokojů, 4 patra, vstupní hala s recepcí
a výtahy, restaurace, bar, místnost s TV/sat. Venku bazén, bar

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

• Lehký snack (10.00–24.00 hod.)

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

do moře cca 50 m, lehátka a slunečníky za poplatek.

nápoje v baru u bazénu (10.00–24.00 hod.)

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

a v restauraci během hlavních jídel

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

Transfer z letiště: cca 90 minut

klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek, lednička, balkon.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh
Jednolůžkový pokoj (SR) h
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
večeře formou bufetu nebo programu all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,5

Hotel FERGUS Club Vell Marí cccc

TripAdvisor 524 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > C’AN PICAFORT
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

v přízemí, prostorná terasa s bali beds. APR: viz AP,

• Vhodné pro klidnou rodinnou dovolenou

místo jídelního stolu užší postel pro 3. a 4. dítě.

• Příjemný klubový hotel s širokou

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

nabídkou sportovních aktivit
• Rodiny s dětmi potěší prostorná
apartmá s kuchyňkou

Apartmá (AP, APPV, APS) hhii

| hii

Apartmá (APR) hhiiii
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: multifunkční

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná cca 800 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

hřiště, stolní tenis. Za poplatek: tenis.
ZÁBAVA Denní a večerní animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén, malý splash s brouzdalištěm,
miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

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

POLOHA V klidné části na okraji letoviska C’an Picafort

WEB www.fergushotels.com

na severu ostrova v blízkosti přírodní rezervace Son Real

all inclusive

s písečnými dunami a borovými háji. Centrum C’an Picafort
se sportovním přístavem cca 2 km. Možnost drobných

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

nákupů cca 800 m, autobusová zastávka cca 100 m.

• Lehký snack (11.00–18.00 hod.)

VYBAVENÍ 211 pokojů, 6 budov, 3 patra (2 budovy

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

bez výtahu), vstupní hala s recepcí, restaurace a bar.

nápoje (11.00–23.00 hod.)

V zahradě bazén, jacuzzi, snack bar, slunečníky a lehátka

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

zdarma, osušky oproti kauci. Několikrát denně transfer
hotelovým autobusem na pláž v C’an Picafort zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž San Bauló s pozvolným vstupem
do moře cca 800 m. Dlouhá písečná pláž C’an Picafort
cca 2,5 km. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ AP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, obývací pokoj s pohovkou, kuchyňský kout,
oddělená ložnice, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, balkon
nebo terasa. APPV: viz AP, výhled na bazén. APS: viz AP,
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,5

Hotel Ferrer Janeiro & Spa cccc

TripAdvisor 700 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > C’AN PICAFORT
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

• Oblíbený hotel s příjemnou atmosférou vhodný
pro rodiny s dětmi a příznivce aktivní dovolené
• All inclusive s možností drobného
občerstvení 24 hodin denně
• Volný vstup do malého hotelového spa

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRPV, DRSV) hhi

• Vybrané alkoholické a nealkoholické
| hii

Jednolůžkový pokoj (SR) h
Apartmá (JS) hhii

| Hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
Možnost dokoupení večeře formou bufetu, programu
all inclusive nebo programu all inclusive plus.

Transfer z letiště: cca 100 minut
Pláž: písečná cca 80 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

nápoje (10.00–24.00 hod.)
• Vybrané nealkoholické nápoje
(00.00–10.00 hod.)

all inclusive plus
(služby navíc)

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.

• Na pokoji set na přípravu kávy

Za poplatek: biliár, úschovna a servisní místnost pro

• 1× relaxační lázeň v hotelovém spa

kola, golfová hřiště Alcanada a Pollensa cca 25 km.
ZÁBAVA Bohatý sportovně animační
program během dne a pravidelně večerní animační program
společný pro hotely Ferrer Concord a Ferrer Janeiro.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, animace, miniklub,
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

na severu ostrova, v blízkosti přírodní rezervace Son Real

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

s písečnými dunami a borovými háji. Centrum C’an Picafort

INTERNET Zdarma: WiFi v baru.

se sportovním přístavem cca 1,5 km. V okolí hotelu možnosti

Za poplatek: internetový koutek, WiFi na pokojích.

drobných nákupů a několik barů. Autobusová zastávka cca 50 m.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Maestro.

VYBAVENÍ 211 pokojů, 2 budovy, 5 pater, vstupní hala

WEB www.ferrerhotels.com

s recepcí, výtahy, restaurace s terasou, bar s TV/sat. Venku

wellness & spa

bazén, jacuzzi, olympijský bazén (délka 25 m), bar, terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ Menší písečná pláž San Bauló s pozvolným

• Vstup od 16 let

• Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén s tryskami,

vstupem do moře cca 80 m. Dlouhá písečná pláž C’an

hydromasážní sprchy, turecké lázně, sauna

Picafort cca 2 km. Lehátka a slunečníky za poplatek.

• Za poplatek: masáže a zkrášlující procedury

POPIS POKOJŮ DR/SR: koupelna/WC (vysoušeč

all inclusive

vlasů), klimatizace, TV/sat., lednička, trezor za poplatek,
telefon, balkon. DRPV: viz DRS, výhled na bazén. DRSV:
viz DR, výhled na moře. AP: viz DR, vedlejší budova oddělená
silnicí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a oddělenou ložnicí.

Volejte zdarma 800 12 10 10

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

POLOHA V klidné části na okraji letoviska C’an Picafort

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack, káva, čaj, zmrzlina
a sladké pečivo (24 hodin denně)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Ferrer Concord cccc

TripAdvisor 398 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > C’AN PICAFORT
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

• Oblíbený hotel s příjemnou atmosférou
v blízkosti krásné písečné pláže

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
Možnost dokoupení večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, jacuzzi,

• Kompletně renovovaný hotel

sauna. Za poplatek: půjčovna kol, úschovna a servisní

• Volný vstup do spa v sesterském hotelu

místnost pro kola, golfová hřiště Alcanada a Pollensa cca 15 km.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel neakceptuje klienty mladší 18 let.

Transfer z letiště: cca 100 minut
Pláž: písečná cca 20 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: za plnou cenu

ZÁBAVA Bohatý sportovně animační program
během dne a pravidelně večerní animační program
společný pro hotely Ferrer Concord a Ferrer Janeiro.
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DRS
(v přízemí bez balkonu) přizpůsobené pro handicapované
klienty. Bezbariérový pohyb v přízemí hotelu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

POLOHA V klidné části na okraji letoviska C’an Picafort

INTERNET Zdarma: WiFi v baru.

na severu ostrova, v blízkosti přírodní rezervace Son Real

Za poplatek: internetový koutek.

s písečnými dunami a borovými háji. Centrum C’an Picafort

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Maestro.

se sportovním přístavem cca 1,5 km. V okolí hotelu možnosti

WEB www.ferrerhotels.com

drobných nákupů a několik barů. Autobusová zastávka cca 100 m.

wellness & spa

VYBAVENÍ 142 pokojů, 4 patra, vstupní hala s recepcí,
výtahy, restaurace s terasou s výhledem na moře, bar

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

s TV/sat., konferenční sál. Venku menší bazén, bar, terasa
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• Spa centrum Ferrer Vital Spa v sesterském
hotelu Ferrer Janeiro cca 50 m od hotelu

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

• Vstup od 16 let

PLÁŽ Menší písečná pláž San Bauló s pozvolným

• Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén

vstupem do moře přímo u hotelu. Dlouhá písečná pláž C’an
Picafort cca 2 km. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace,TV/sat., minilednička, trezor za poplatek,

s tryskami, hydromasážní sprchy,
turecké lázně, sauna, fitness
• Za poplatek: masáže a zkrášlující procedury
(sleva 25 % pro hotelové hosty)

telefon, balkon. DRSVS: viz DRS, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hh

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,5

Hotel VIVA Suites & Spa ccccd

TripAdvisor 1 149 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > CALA MESQUIDA
REZERVUJTE IHNED:

DO 16 LET

proč právě sem?

Junior suite (JSROY) hh

• Luxusní hotel obklopený krásnou přírodou

Suite (SUSTE) hhh

• V blízkosti pláže Cala Mesquida

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení

• Ideální volba pro náročné klienty,

večeře formou bufetu nebo programu all inclusive.

| hh

kteří hledají klidnou dovolenou

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

plnou odpočinku a romantiky

volejbal, minigolf, cvičné golfové odpaliště, stolní tenis,
jacuzzi, sauna. Za poplatek: tenis, biliár, půjčovna

Transfer z letiště: cca 100 minut
Pláž: písečná cca 400 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Pouze pro dospělé osoby

kol, 18jamkové golfové hřiště Golf de Capdepera cca 9 km,
Golf de Canyamel cca 11 km a Pula Golf cca 13 km.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel neakceptuje klienty mladší
16 let. V ceně privátní transfer z letiště do hotelu a zpět.

Junior suite royal

ZÁBAVA Animační program během
dne, večerní zábavný program.
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 4 JS přizpůsobené
pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

krásného zálivu Cala Mesquida. Oblíbené letovisko Cala Ratjada

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

cca 7 km (spojení linkovým autobusem, zastávka u hotelu).

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

VYBAVENÍ 189 pokojů, hlavní 2patrová budova a 6 dvou

Za poplatek: internetový koutek.

a třípatrových vedlejších budov. Vstupní hala s recepcí, výtah

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

(v každé budově), restaurace, bar, konferenční sál. V zahradě

WEB www.hotelsviva.com

bazén, snack bar, terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

all inclusive

PLÁŽ Krásná písečná pláž Cala Mesquida s pozvolným
vstupem do moře cca 400–600 m v závislosti na poloze

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

pokoje, lehátka a slunečníky za poplatek.

• Lehký studený snack (10.30–23.30 hod.)

POPIS POKOJŮ JS: koupelna/WC (hydromasážní vana,

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

vysoušeč vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek,

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

POLOHA V klidné poloze uprostřed zeleně v blízkosti

nápoje (10.30–23.30 hod.)

minibar za poplatek, balkon nebo terasa. JSPRI: viz JS, v přízemí,
DVD, malá předzahrádka. SUSTE: viz JS, oddělená ložnice
a obývací pokoj, DVD. JSROY: viz JS, střešní terasa s jacuzzi, DVD.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Junior suite (JS, JSPRI) hhh

| hh

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Aparthotel Zafiro Cala Mesquida cccc

TripAdvisor 731 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > CALA MESQUIDA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

• Příjemný klubový komplex s širokou sportovní
nabídkou v jedné z nejkrásnějších částí ostrova
• Ideální volba pro rodiny s dětmi
a příznivce aktivní dovolené
• Dětský bazén s pirátskou lodí a skluzavkami

oddělená ložnice a obývací část s kuchyňským koutem.

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

STLVU/APLVU: viz STU/APU, boční výhled na moře.

Za poplatek: internetový koutek.

APSWU: viz APU, malá předzahrádka s přístupem k bazénu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

APROY: viz APU, střešní terasa s jacuzzi. AP2U: viz APU,

WEB www.hotelsviva.com

2 oddělené ložnice. FR: viz APU, bez kuchyňského koutu,

wellness & spa

v části oddělené méně frekventovanou silnicí. FRPV: viz FR,

• Vstup od 18 let

výhled na bazén, nejodlehlejší část hotelu.
Transfer z letiště: cca 100 minut
Pláž: písečná cca 400 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Studio (STU, STLVU) hhi

Apartmá (APU, APLVU, APSWU,

• Za poplatek: masáže a relaxační procedury

APROY) hhhi

all inclusive

| Hhii | hii

Apartmá (AP2U) hhhhhi

| Hhhhii | hhhiii | hhiiii

Rodinný pokoj (FR, FRPV) hhhi

| Hhii | hii

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

STRAVOVÁNÍ Bez stravování. Možnost

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Studený snack a ovoce mimo dobu hlavních

POLOHA V zeleni v klidné oblasti Cala Mesquida,

dokoupení polopenze plus s vybranými alkoholickými

známé krásným zálivem s písečnou pláží a nádhernou

a nealkoholickými nápoji během večeře v ceně (snídaně

přírodou. Oblíbené letovisko Cala Ratjada cca 7 km

a večeře formou bufetu) nebo programu all inclusive.

(spojení linkovým autobusem, zastávka v blízkosti).

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

VYBAVENÍ Rozsáhlý hotelový komplex rozdělený méně

tenis, volejbal, basketbal, pétanque, aerobik, aquaaerobik,

frekventovanou silnicí. 357 pokojů, 16 dvou-

stolní tenis, minigolf. Za poplatek: biliár, půjčovna

• Pizza a saláty s sebou (12.30–15.30 hod.)

a třípatrových budov, vstupní hala s recepcí, restaurace,

kol, 18jamkové golfové hřiště Golf de Capdepera cca 9 km,

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

2 tematické restaurace (italská a japonská), bar, malý

Golf de Canyamel cca 11 km a Pula Golf cca 13 km.

supermarket, obchod se suvenýry a konferenční sál. Venku

ZÁBAVA Animační program během dne,

bazén (možnost klimatizace/vyhřívaní), snack bar, terasa

pravidelně večerní zábavné vystoupení.

s lehátky, slunečníky a balibeds zdarma, osušky oproti

PRO DĚTI Dětský bazén s pirátskou lodí s řadou

kauci. Oddělená relaxační zóna pouze pro dospělé.

skluzavek, hřiště, animace, miniklub, dětský bufet,

PLÁŽ Krásná písečná pláž s pozvolným vstupem

dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

do moře cca 400 m, lehátka a slunečníky za poplatek.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 5 APU

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

přizpůsobených pro handicapované klienty.

klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek, kuchyňský kout

Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

(mikrovlnná trouba), terasa nebo balkon. APU: viz ST,

74

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

| hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

jídel (10.30–18.00 hod.)
• Teplý snack v baru u bazénu
(12.00–16.00 hod.)
• Káva, čaj a sladké pečivo v baru
u bazénu (15.30–17.00 hod.)

nápoje (10.30–23.30 hod.)

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
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Apartmá Swim Up APSWU

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Funtazie klub Aparthotel Green Garden cccc

3,5
TripAdvisor 530 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > CALA RATJADA
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?

• Kvalitní komplex vhodný pro klidnou rodinnou
dovolenou v dosahu krásné písečné pláže
Cala Guya s pozvolným vstupem do moře
• V klidnější části letoviska Cala Ratjada, ale

telefon, TV/sat., trezor za poplatek, balkon nebo terasa,
velikost pokoje 22 m2. AP: viz ST, oddělený obývací
prostor s kuchyňským koutem a ložnice, velikost pokoje
37 m2. APPV: viz AP, výhled na bazén. APP: viz AP,
mohou však být situovány v méně příznivé poloze.

v blízkosti mnoha nákupních

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

a zábavních možností

Apartmá (AP, APP, APPV) hhhi

• Káva, čaj a zákusek (16.00–17.00 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)

| hhii

Studio (ST) hh
Transfer z letiště: cca 100 minut
Pláž: písečná 800 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

Dítě: zcela zdarma
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POLOHA Na klidném místě u piniového lesa
na okraji letoviska Cala Ratjada. Obchody, restaurace
a bary cca 400 m. Rušné centrum Cala Ratjada
s malebným přístavem a pobřežní promenádou cca
800 m. Zastávka linkového autobusu v blízkosti hotelu.
VYBAVENÍ 236 pokojů, 5 budov, 4 patra, vstupní
hala s recepcí, výtahy, restaurace, bar, konferenční sál.
V zahradě 2 bazény, 1 se skluzavkami pro menší děti, bar,
terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ Známá písečná pláž Cala Guya s pozvolným vstupem
do moře cca 800 m, přístup na pláž z mírného kopce piniovým
lesem, lehátka a slunečníky za poplatek. Zdarma na vyžádání
několikrát denně doprava na pláž hotelovým autobusem.
POPIS POKOJŮ ST: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, obývací prostor kombinovaný
s kuchyňským koutem (mikrovlnná trouba) a ložnicí,
Volejte zdarma 800 12 10 10

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
K večeři nealkoholické nápoje, pivo a stolní víno
v ceně. Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
víceúčelové hřiště, stolní tenis, sauna, vnitřní vyhřívaný
bazén a jacuzzi. Za poplatek: biliár.
ZÁBAVA Denní animační program,
pravidelně večerní zábavný program.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, animace, miniklub,
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání
5 ST přizpůsobených pro handicapované klienty.
Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu
a na pokojích. Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.
WEB www.gardenhotels.com

all inclusive

• Snídaně formou bufetu (08.00–10.00 hod.)
• Oběd formou bufetu (13.00–14.30 hod.)
• Večeře formou bufetu (19.00–21.30 hod.)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Apartmá – obývací část AP

ŠPANĚLSKO
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Studio ST

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,5

Hotel IBEROSTAR Cala Millor ccccd

TripAdvisor 697 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > CALA MILLOR
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?
• Vhodné pro náročnější klienty
hledající klidnou dovolenou
• Krásná písečná pláž přímo u hotelu
• Hotel určený pouze pro klienty starší 16 let

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
Za poplatek: sauna, masáže.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel neakceptuje klienty mladší 16 let.
ZÁBAVA Příležitostně večerní zábavný program.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.
Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Pouze pro dospělé osoby

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

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký dopolední a odpolední snack, zmrzlina
• Vybrané nealkoholické a alkoholické

POLOHA V klidné lokalitě na okraji letoviska

nápoje (10.30–23.00 hod.)

Cala Millor. Nejbližší nákupní možnosti cca 300 m.
Živé centrum s mnoha obchody, restauracemi a bary
cca 1,5 km. Autobusová zastávka cca 200 m.
VYBAVENÍ 171 pokojů, vstupní hala s recepcí,
restaurace a bar. Venku bazén, bar u bazénu, terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře
přímo u hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, minibar za poplatek,
trezor za poplatek, balkon. DRGV: viz DR, výhled
do zahrady. DRLV: viz DR, boční výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh
Dvoulůžkový pokoj (DRGV, DRLV) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně a oběd formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel Cala Millor Garden cccc

TripAdvisor 1 612 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > CALA MILLOR
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?
• Doporučujeme klientům, kteří chtějí

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive. V období

být v blízkosti živého centra letoviska

1. 6. – 30. 9. pouze program all inclusive.

s bohatými nákupními možnostmi

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, multifunkční

• Vhodné pro páry a všechny,
kdo hledají dovolenou bez dětí

hřiště, tenis, stolní tenis. Za poplatek: biliár, půjčovna kol.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel neakceptuje klienty mladší 18 let.
ZÁBAVA Denní animační program,

Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná cca 400 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Pouze pro dospělé osoby

pravidelně večerní zábavný program.
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 6 DR
přizpůsobených pro handicapované klienty.
Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
Za poplatek: Internetový koutek.

POLOHA V klidné poloze v oblíbeném letovisku Cala

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Millor. Peší pobřežní promenáda cca 400 m. Rušnější

WEB www.gardenhotels.com

část letoviska s nákupní třídou s obchody, restauracemi

wellness & spa

70 km (spojení linkovým autobusem, zastávka cca 300 m).

• Zdarma: vnitřní bazén, sauna

VYBAVENÍ 172 pokojů, 7 pater, vstupní hala

• Za poplatek: masáže a zkrášlující procedury

s recepcí, výtahy, restaurace a bar. Venku 2 bazény,

all inclusive

jacuzzi, bar u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky
zdarma. Osušky oproti kauci, výměna za poplatek.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Cala Millor s pozvolným vstupem

• Odpolední káva, čaj a sladké pečivo

do moře cca 400 m, lehátka a slunečníky za poplatek.

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

POPIS POKOJŮ DR/DRP/SR: koupelna/
WC, (vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon,

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

a kavárnami cca 200 m. Hlavní město Palma de Mallorca

nápoje (10.00–24.00 hod.)
• Minibar při příjezdu (doplnění za poplatek)

minilednička, trezor za poplatek, balkon.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRP) hh
Jednolůžkový pokoj (SR) h

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

79

4,5

Hotel CM Castell de Mar cccc

TripAdvisor 557 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > CALA MILLOR
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?
• Vhodné pro všechny náročnější
klienty bez rozdílu věku
• V těsné blízkosti dlouhé pobřežní
promenády vhodné pro procházky
• Elegantní kompletně zrenovované
pokoje s možností výhledu na moře

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRLV, DRSV) hhh
Junior suite (JSLV, JSSVS) hhhi

| hhi | hii

| Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
Možnost dokoupení večeře formou bufetu.
ZÁBAVA Pravidelně večerní zábavný program.
PRO DĚTI Brouzdaliště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 4 DR

Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečná cca 20 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

přizpůsobené pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb
v areálu hotelu, vstup do bazénu speciálně upraven (křeslo).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.
WEB www.cmhotels.com

POLOHA V centru oblíbeného letoviska Cala Millor přímo
u dlouhé pobřežní promenády. V těsné blízkosti hotelu mnoho
obchodů, restaurací a barů. Autobusová zastávka cca 200 m.
VYBAVENÍ 230 pokojů, 12 pater, vstupní hala s recepcí,
výtahy, restaurace, bar, konferenční sál. Venku bazén, bar,

wellness & spa
• Zdarma: vnitřní bazén s tryskami,

hydromasážní sprcha, malé fitness
• Za poplatek: sauna, turecké lázně, masáže

terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

do moře oddělená pobřežní promenádou cca

80

20 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRLV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek, minibar
za poplatek a balkon s bočním výhledem na moře.
DRSV: viz DR, výhled na moře. JSLV: viz DRLV,
prostornější. JSSV: viz JSLV, výhled na moře.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,5

Hotel CM Playa del Moro cccc

TripAdvisor 434 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > CALA MILLOR
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?

ZÁBAVA Pravidelně večerní zábavný program.

• Z vyšších pater krásný výhled na moře

PRO DĚTI Brouzdaliště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

• Ideální poloha v těsné blízkosti pláže

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 4 DR

i živého centra letoviska Cala Millor

přizpůsobené pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb

• Vhodné pro všechny klienty bez rozdílu věku

v areálu hotelu, vstup do bazénu speciálně upraven (křeslo).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

Transfer z letiště: cca 80 minut

Za poplatek: internetový koutek.

Pláž: písečná u hotelu

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

WEB www.cmhotels.com

wellness & spa

Dítě: letenka zdarma

• Zdarma: vnitřní bazén s tryskami,
POLOHA V centru oblíbeného letoviska Cala Millor přímo
u dlouhé pobřežní promenády. V těsné blízkosti hotelu mnoho

hydromasážní sprcha, malé fitness
• Za poplatek: sauna, turecké lázně, masáže

obchodů, restaurací a barů. Autobusová zastávka cca 250 m.
VYBAVENÍ 160 pokojů, 9 pater, vstupní hala s recepcí,
výtahy, restaurace, bar, konferenční sál. Venku bazén, bar,
terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře oddělená pouze pobřežní promenádou,
lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRLV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek, minibar
za poplatek a balkon s bočním výhledem na moře.
DRSV: viz DR, výhled na moře. JSSV: viz DRSV, prostornější.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRLV, DRSV) hhi
Junior suite (JSSV) hhh

| hii

| Hhi | hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
Možnost dokoupení večeře formou bufetu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Hipotels Bahía Grande cccc

TripAdvisor 400 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > CALA MILLOR
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?
• Ideální volba pro klidnou a ničím
nerušenou rodinnou dovolenou
• Krásná dlouhá písečná pláž s pozvolným
vstupem do moře přímo u hotelu
• Vedle pěší promenády ideální
pro romantické procházky

STRAVOVÁNÍ Bez stravování. Možnost dokoupení snídaně,
polopenze (večeře formou bufetu) nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, sauna
(v určený čas), stolní tenis. Za poplatek: biliár, masáže.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pobyt
se psem do 5 kg (na vyžádání).
ZÁBAVA Denní i večerní animační program, živá hudba.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, animace,

Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 5 AP
přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový
pohyb v hotelu, vstup do bazénu speciálně upraven.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

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

POLOHA V klidné lokalitě na okraji Cala Millor. Nejbližší

WEB www.hipotels.com

nákupní možnosti cca 200 m. Pěší pobřežní promenáda

all inclusive

přímo u hotelu. Živé centrum s mnoha obchody, restauracemi
a bary cca 1 km. Autobusová zastávka cca 50 m.

• Lehký snack (10.00–23.30 hod.)

vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, kavárna,

• Káva, čaj, sladké pečivo a zmrzlina

bar. Venku bazén, bar u bazénu, terasa s lehátky

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem

(16.00–18.00 hod.)
• Vybrané nealkoholické a alkoholické
nápoje (10.00–24.00 hod.)

do moře cca 50 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ AP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, obývací pokoj s kuchyňským koutem (mikrovlnná
trouba), oddělená ložnice, telefon, TV/sat.,
trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Apartmá (AP) hhhh

82

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

VYBAVENÍ 159 pokojů, 2 budovy (7 a 6 pater),

| hhhi | hhii | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,5

Hotel Hipotels Flamenco cccc

TripAdvisor 275 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > CALA MILLOR
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

• Atraktivní poloha v blízkosti střediska
Cala Millor a u dlouhé písečné pláže
• Pěší pobřežní promenáda ideální pro
romantické procházky přímo u hotelu

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
Za poplatek: tenisové kurty v hotelu
Hipotels Hipocampo Palace.
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.
PRO DĚTI Dětský bazén, animace, dětská
postýlka zdarma (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 70 minut

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DR
přizpůsobené pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb

Pláž: písečná u hotelu

v areálu hotelu, vstup do bazénu speciálně upraven.

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu

Dítě: zcela zdarma

a na pokojích. Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

POLOHA V klidné lokalitě v oblíbeném letovisku Cala Millor.

WEB www.hipotels.com

Rušnější část letoviska s obchody, resturacemi a bary cca 500 m.

wellness & spa

Pěší promenáda přímo u hotelu. Autobusová zastávka cca 200 m.
VYBAVENÍ 220 pokojů, 6 pater, vstupní hala s recepcí,
výtah, restaurace a bar. Venku bazén, bar u bazénu, terasa

• Zdarma: vnitřní bazén s jacuzzi, pára
• Za poplatek: masáže

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Cala Millor s pozvolným
vstupem do moře oddělená pěší promenádou,
lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička,
trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
Možnost dokoupení večeře formou bufetu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel HM Mar Blau cccc

4,0
TripAdvisor 534 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > SA COMA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Vhodné pro rodiny s dětmi, které
hledají klidnou dovolenou
• Ideální výchozí bod pro poznávání
východního pobřeží ostrova
• Možnost vlastního vaření

STRAVOVÁNÍ Bez stravování. Možnost dokoupení
snídaně formou bufetu, polopenze (večeře formou bufetu)
nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
ZÁBAVA Pravidelně večerní animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, dětská
postýlka zdarma (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná cca 600 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.
WEB www.hmhotels.net

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
POLOHA V klidné části mezi letovisky Sa Coma a Cala

• Lehký snack během dne

Millor. Centrum Sa Coma cca 1,5 km, nákupní promenáda

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

v Cala Millor cca 1,3 km. Pěší pobřežní promenáda v Cala

nápoje (11.00–23.00 hod.)

Millor cca 600 m. Autobusová zastávka cca 500 m.
VYBAVENÍ 184 pokojů, 4 čtyřpatrové budovy, vstupní
hala s recepcí, restaurace a bar. V zahradě bazén s lehátky
a slunečníky zdarma, bar u bazénu. Osušky za poplatek.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Cala Millor s pozvolným

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

vstupem do moře cca 600 m, pláž Sa Coma
cca 1,4 km. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, kuchyňský kout, TV/sat., telefon, trezor za poplatek,
balkon nebo terasa. AP: viz ST, obývací pokoj s kuchyňským
koutem, oddělená ložnice.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Studio (ST) hhi

| hii

Apartmá (AP) hhhi

84

| hhii | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,5

Hotel Hipotels Mediterráneo cccc

TripAdvisor 1 332 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > SA COMA
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?
• Výhodná poloha v blízkosti centra
letoviska i krásné písečné pláže
• Doporučujeme příznivcům aktivní

za poplatek, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 0.–2. patro,
výhled na moře. DRSVU: viz DRSV, 3.–4. patro.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV, DRSVU) hh

dovolené, kteří ocení bohaté

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost

sportovní možnosti hotelu a spa

dokoupení večeře formou bufetu, 1× za týden možnost výměny

• Vhodné pro páry a všechny, kdo
hledají dovolenou bez dětí

večeře v bufetové restauraci za večeři v japonské restauraci
a španělské tapas restauraci (vybrané menu, nutná rezervace).
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, aerobik,

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Pouze pro dospělé osoby

aquaaerobik, stolní tenis. Za poplatek: biliár,
7 tenisových kurtů (štěrkový povrch, osvětlení, cca 300 m
od hotelu), 18jamkové golfové hřiště Pula Golf cca 7 km,
Golf Son Servera cca 8 km, Canyamel Golf cca 10 km.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel neakceptuje klienty mladší 18 let.
ZÁBAVA Animační program, kurzy španělštiny pro
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání

podél krásné pláže přímo u hotelu. Obchody, restaurace a bary

pokoje přizpůsobené pro handicapované klienty.

v okolí hotelu, centrum letoviska cca 100 m. Rušnější letovisko

Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

Cala Millor cca 5 km. Autobusová zastávka přímo u hotelu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

VYBAVENÍ 397 pokojů, 6 pater, vstupní hala s recepcí,

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

výtahy, místnost s TV/sat., restaurace, 2 tematické

Za poplatek: internetový koutek.

restaurace (japonská, tapas), pizzerie, bar a kavárna.

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

Venku bazén, snack bar, terasa s lehátky a slunečníky

WEB www.blau-hotels.com

zdarma, balibeds za poplatek, osušky oproti kauci.

wellness & spa

PLÁŽ Dlouhá a široká písečná pláž Sa Coma s pozvolným
vstupem do moře oddělená pouze pěší pobřežní
promenádou, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

začátečníky, pravidelně večerní zábavný program.
POLOHA V oblíbeném letovisku Sa Coma. Pěší promenáda

• Zdarma: jacuzzi, 4 sauny, pára

• Za poplatek: masáže, kosmetika, kadeřnictví,
relaxační a regenerační procedury

klimatizace, telefon, TV/sat., minibar za poplatek, trezor

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Aparthotel Funtazie & Active Hipotels
Mediterraneo Club cccc

TripAdvisor 364 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > SA COMA
DO 15 LET

proč právě sem?
• Krásná písečná pláž s pozvolným
vstupem do moře
• Výběr stravování – polopenze, all inclusive
• Oblíbené místo se stálou klientelou
Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

Dítě: zcela zdarma

86

POLOHA Na východním pobřeží Mallorky v moderním
středisku Sa Coma. Do centra příjemná procházka po hlavním
korzu s mnoha obchody, restauracemi a bary. Ideální místo
pro výlety do okolí (krápníkové Dračí jeskyně, vesnice Son
Servera, letovisko Cala Millor, golfové hřiště vzdálené 7 km).
Několik lékáren v nejbližším okolí, hlavní nemocnice v Palma
de Mallorca. Zábavné aquaparky poblíž hlavního města.
VYBAVENÍ Komplex rozdělen místní komunikací
na 2 části. První část je orientována zejména na ubytovací
služby – tříposchoďové budovy (bez výtahu) s jednotlivými
apartmá v zahradě, u bazénu. V hlavní budově recepce,
ordinační hodiny lékaře v dopoledních a odpoledních
intervalech. Venku sladkovodní bazén s oddělenou částí
pro děti, snack bar u bazénu, sprchy. Druhá část komplexu
– 2 klimatizované nekuřácké restaurace (1 s terasou), bar,
amfiteátr, venkovní sladkovodní bazén, samostatný dětský
bazén s vodními atrakcemi pro menší děti, rozlehlá palmová

Volejte zdarma 800 12 10 10

a piniová zahrada, dětské hřiště, další apartmá. Lehátka
a slunečníky u všech bazénů zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Krásná široká písečná pláž s pozvolným
vstupem do moře přístupná přes pěší promenádu.
Lehátka a slunečníky za poplatek, sprchy na pláži.
POPIS POKOJŮ AP: 1 oddělená ložnice, obývací
pokoj s vybaveným kuchyňským koutem (lednička, sporák,
základní nádobí, mikrovlnná trouba), koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), TV/sat., individuální klimatizace, telefon, trezor
za poplatek, balkon nebo terasa, velikost pokoje 40,5 m2.
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

REZERVUJTE IHNED:

all inclusive

• Snídaně formou bufetu (08.00–10.30 hod.)
• Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)
• Večeře formou bufetu v hlavní restauraci
(18.00–21.00 nebo 18.30–21.30 hod.)
• Večeře v restauraci Tapas
(1× týdně, rezervace nutná)
• Denní snack (10.30–23.00 hod.)
• Alkoholické a nealkoholické nápoje
(10.00–23.30 hod.)
• Zmrzlina (10.00–23.30 hod.)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

Apartmá (AP) hhhi | hhii
STRAVOVÁNÍ Polopenze – snídaně a večeře formou
bufetu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: v hotelu
stolní tenis (vybavení oproti kauci), plážový volejbal.
Za poplatek: biliár, videohry, kurz potápění, půjčovna
kol, sportovní centrum (vzdálené 400 m od hotelu;
3 kurty na squash, fitness, sauna), 4 tenisové kurty, nejbližší
golfové hřiště Golf Son Servera 7 km, windsurfing.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma, dětská stolička
v hlavní restauraci, oddělený dětský sladkovodní bazén
se skluzavkami a prolézačkami pro nejmenší.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu
včetně apartmá.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.hipotels.com

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Apartmá – ložnice AP

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

Apartmá AP

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Globales Bouganvilla ccc

TripAdvisor 1 411 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > SA COMA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Hotelový komplex postavený

ve stylu prázdninové vesničky

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, ) hhhi
Apartmá (AP) hhhh

| hhii | hii

| Hhhi | hhii | hii

• Zdarma vstup do hotelového aquaparku

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Několikrát denně zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

autobusový transfer na pláž

vstup do hotelového aquaparku (vstup na skluzavky omezen
minimální výškou). Za poplatek: tenis, biliár.

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná cca 1,5 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

ZÁBAVA Denní a večerní animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, animace,
miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu
(omezený časový limit).
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

POLOHA V klidné části na okraji letoviska Sa Coma. Nejbližší

WEB www.hotelesglobales.com

nákupní možnosti cca 600 m, centrum letoviska Sa Coma

all inclusive

s obchody, restauracemi, bary a pobřežní promenádou cca 1,5 km.
Sousední letovisko Cala Millor cca 4 km. Safari zoo cca 500 m.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

VYBAVENÍ 614 pokojů rozmístěných v třípatrových

• Lehký snack (10.00–18.00 hod.)

budovách, vstupní hala s recepcí, restaurace, italská restaurace,

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

bar a 3 obchody. V rozlehlé zahradě bar, 2 bazény s lehátky

nápoje (10.00–24.00 hod.)

a slunečníky zdarma, hotelový aquapark s vodními skluzavkami.

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

PLÁŽ Dlouhá a široká písečná pláž Sa Coma s pozvolným

88

vstupem do moře cca 1,5 km, lehátka a slunečníky za poplatek.
Zdarma několikrát denně hotelový transfer na pláž.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC, klimatizace, TV/sat.,
minilednička, trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
AP: viz DR, obývací pokoj s pohovkou, kuchyňský kout,
oddělená ložnice.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
MALLORCA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,5

Hotel Mariant ccc
Hotel Mariant Superior cccc

TripAdvisor 271 hodnotících
MARIANT

MARIANT
SUPERIOR

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > S’ILLOT
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

kategorii cccc. DRDS/SRDS: viz DRS, některé pokoje

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX,

• Jeden z nejoblíbenějších hotelů Cestovní

bez trezoru, vedlejší budova, 1.–4. patro (všechny služby,

Maestro (platby pouze vyšších částek).

kanceláře FISCHER na ostrově Mallorca

stravování a all inclusive v hlavní budově hotelu Mariant).

WEB www.hotelmariant.com

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

all inclusive

• Výtečná poloha v blízkosti centra
oblíbeného letoviska S’Illot i pláže
• Zrenovované pokoje superior
odpovídající kategorii cccc

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

| hhii | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRP, DRDS) hhh
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh

| Hhi | hii

| Hhi | hii

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký dopolední a odpolední snack

Jednolůžkový pokoj (SR, SRDS) h

• Odpolední káva, čaj, sladké pečivo a zmrzlina

STRAVOVÁNÍ DR/DRP/DRDS/SR: Viz program all

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

inclusive. Možnost dokoupení programu all inclusive
plus. DRS/SRDS: Viz program all inclusive plus.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: malé
fitness, stolní tenis. Za poplatek: biliár a malé

nápoje (10.00–22.30 hod.

all inclusive plus
(služby navíc)

wellness centrum v blízkém hotelu Mariant Park (vnitřní

• Trezor zdarma

bazén, turecké lázně, fitness), 18jamkové golfové hřiště

• Rozšířená nabídka zmrzliny

POLOHA Na klidnějším místě mezi letovisky S’Illot

Pula Golf cca 10 km, Canyamel Golf cca 17 km.

• Rozšířená nabídka alkoholických nápojů

a Sa Coma. Centrum letoviska S’Illot cca 600 m. V blízkosti

ZVLÁŠTNOSTI Klienti ubytováni v DRS,

několik obchodů, restaurací a barů. Pobřežní promenáda

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

DRDS, SRDS odpovídající kategorii cccc (Mariant

spojující letoviska S’Illot a Sa Coma cca 100 m.

Superior) využívají služeb hotelu Mariant ccc.

VYBAVENÍ 194 pokojů, 2 budovy. Hlavní budova

ZÁBAVA Příležitostně večerní zábavný program.

(5 pater), vstupní hala s recepcí, trezor za poplatek, výtahy,

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, dětské hřiště (přes

společenská místnost s TV/sat., restaurace, bar s terasou,

ulici), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

venkovní bazén a terasa s lehátky a slunečníky zdarma.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání několik

PLÁŽ Malá písečná pláž cca 300 m. Dlouhá přírodní pláž

DRS částečně přizpůsobených pro handicapované klienty

Sa Coma s pozvolným vstupem do moře cca 350 m.

(koupelny mají vanu). Bezbariérový pohyb v přízemí

Lehátka a slunečníky za poplatek.

hotelu, vstup do bazénu není speciálně upraven.

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

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek, 1. a 2. patro,

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

balkon. DRP/SR: viz DR, bez klimatizace, 1. patro, výhled

Za poplatek: internetový koutek, WiFi na pokojích.

a koktejlů (10.00–22.30 hod.)

do ulice. DRS: viz DR, zrenovované, 3. a 4. patro, odpovídá
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Dvoulůžkový pokoj Superior

Dvoulůžkový pokoj

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

Pláž Sa Coma

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel Brisa Marina cccc

4,5
TripAdvisor 158 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > S’ILLOT
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu v hotelové

• Dlouhá pobřežní promenáda spojující
letoviska S’Illot a Sa Coma přímo u hotelu

restauraci, večeře formou bufetu v hotelu Mariant ccc
vzdáleném cca 150 m. Možnost dokoupení plné penze plus

• U večeře vybrané nápoje v ceně

(oběd a večeře formou bufetu v hotelu Mariant). U oběda

• V roce 2014 renovovaný hotel

a večeře vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje v ceně.

• Pokoje s bočním nebo přímým

ZVLÁŠTNOSTI Hotel neakceptuje klienty mladší 16 let.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

výhledem na moře

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

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Pouze pro dospělé osoby

POLOHA Přímo u dlouhé pobřežní promenády spojující
letoviska S’Illot a Sa Coma. V okolí několik obchodů, restaurací
a barů. Letovisko S’Illiot s pobřežní promenádou s mnoha
bary cca 300 m, hlavní nákupní třída v letovisku Sa Coma
cca 900 m. Oblíbené letovisko Cala Millor cca 3,5 km.
VYBAVENÍ 36 pokojů, 4 patra, 2 budovy (hlavní budova
a depandance vzdálená cca 50 m). V hlavní budově recepce, výtah,

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

restaurace, bar a terasa s bazénem s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Menší písečná pláž S’Illot s pozvolným vstupem
do moře cca 200 m. Oblíbená pláž Sa Coma cca 350 m.
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRLV: koupelna/WC (vysouseč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, balkon s bočním
výhledem na moře. DRSV: viz DR, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRLV, DRSV) hhh
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Volejte zdarma 800 12 10 10

| hh

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel Cala Romántica Mallorca ccc

TripAdvisor 111 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > CALA MANDÍA
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?
• V jednom z nejkrásnějších
míst ostrova Mallorca
• Přímo u krásného zálivu
s názvem Cala Romantica

cca 100–300 m. FR: viz DR, palanda, balkon. FRP: viz FR,
vzdálenost na pláž cca 600–1 000 m.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRTE0) hhi

| hh | hi

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRP, DRSPL) hh

• Ideální místo pro strávení

Rodinný pokoje (FR, FRP) hhii

klidné rodinné dovolené

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

| Hi

| Hhi | hii

SPORTOVNÍ NABÍDKA
Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

Zdarma: tenis, volejbal, minigolf.
ZÁBAVA Denní i večerní animační program.
PRO DĚTI Dětské hřiště a bazén, miniklub,
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

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

POLOHA V klidné lokalitě uprostřed zeleně
v zálivu Cala Romantica. Nejbližší nákupní možnosti
v oblasti Cala Mandía cca 800 m. Letovisko Porto
Cristo cca 4 km, autobusová zástávka cca 200 m.
VYBAVENÍ 267 pokojů, 2 patra, vstupní hala s recepcí

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Pozdní kontinentální snídaně
(10.30–12.00 hod.)

a trezory za poplatek, bufetová restaurace, tematická

• Lehký snack (15.00–17.00 hod.)

restaurace a bar. V pečlivě udržované zahradě 2 bazény,

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

jacuzzi, bar, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.

nápoje (10.30–24.00 hod.)

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

PLÁŽ Krásná písečná pláž Cala Romántica s pozvolným
vstupem do moře, vhodná pro děti, přímo u hotelu, lehátka
a slunečníky za poplatek. Pláž Cala Mandía cca 1,2 km.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC, ventilátor, TV/sat.,
balkon. vzdálenost na pláž cca 300–600 m. DRTE0: viz DR,
terasa. DRP: viz DR, bez balkonu, vzdálenost na pláž
cca 600–1 000 m. DRSPL: viz DR, vzdálenost na pláž

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Insotel Cala Mandía Resort & Spa cccc

TripAdvisor 2 961 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > CALA MANDÍA
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

• Rozsáhlý hotelový komplex s all inclusive
vhodný pro rodiny a příznivce aktivní dovolené
• Široké zázemí pro rodiny s dětmi

trezor za poplatek, minilednička, mikrovlnná trouba
oproti kauci (na vyžádání), terasa nebo balkon.

• Vstup od 16 let

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Za poplatek: vnitřní vyhřívaný

Suite (SUR) hhhi

skluzavkami a pirátskou lodí

Suite (SU) hhh

| Hhii | hii

| Hh | h

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

bazén, malý hydromasážní bazén,
fitness, masáže, kosmetický salon,
kadeřnictví, regenerační procedury

V případě vyšší obsazenosti hotelu je otevřena

• Wellness centrum zaměřené speciálně na děti

i restaurace v bloku C (pouze oběd a večeře).

• Vstup pouze v doprovodu rodičů,

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 4 tenisové
kurty, malé fotbalové hřiště (umělý trávník), 1 multifunkční
hřiště, půjčovna kol, volejbal, basketbal, badminton, stolní
tenis, aerobik. Za poplatek: osvětlení tenisového kurtu,
18jamková golfová hřiště Pula Golf a Vall d’Or Golf cca 15 km.

94

• Wellness centrum v bloku A

SU: viz SUR, pouze pro klienty starší 16 let.

včetně vlastního aquaparku se

Transfer z letiště: cca 70 minut

wellness & spa

služby za poplatek

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formo bufetu
• Pozdní kontinentální snídaně

POLOHA V rozlehlé zahradě v klidné oblasti Cala Mandía

ZÁBAVA Bohatý sportovně animační program

na východním pobřeží ostrova Mallorca. Turistické středisko

během dne, skupinové lekce latinského tance

Porto Cristo s mnoha obchody, restauracemi a bary cca 4 km

a španělštiny. Pravidelně večerní zábavný program.

(spojení linkovým autobusem, zastávka v blízkosti hotelu).

PRO DĚTI V bloku C dětské brouzdaliště, hřiště, animace,

• Káva, čaj a sladké pečivo (15.00–17.00 hod.)

VYBAVENÍ 564 pokojů, rozsáhlý komplex několika bloků

baby klub (2–3 roky), miniklub. Možnost hlídání dětí za poplatek

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

budov oddělených od sebe silnicí a malým kruhovým objezdem.

(na vyžádání), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

V hlavní budově vstupní hala s recepcí, restaurace, minimarket

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 12 SUR/SU

a konferenční sál. V každé části komplexu venkovní bazén, bar

přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový

u bazénu a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

pohyb v areálu hotelu, křeslo do bazénu.

Součástí hotelu malý aquapark s vodními skluzavkami zdarma.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

PLÁŽ Písečná pláž Cala Mandía s pozvolným

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

vstupem do moře cca 300–800 m v závislosti na místě

Za poplatek: internetový koutek.

ubytování. Lehátka a slunečníky za poplatek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

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

WEB www.insotel.com

(10.30–11.30 hod.)
• Teplý a studený snack během dne
v době mimo hlavní jídla

nápoje, zmrzlina (10.30–24.00 hod.)

ložnice a obývací část odděleny posuvnými dveřmi, v obývací části
2 pevná lůžka, klimatizace, telefon, TV/sat.,

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
MALLORCA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Budova MIRADOR

Budova CALAS

Funtazie klub Sol Calas de Mallorca Resort cccc

4,0
TripAdvisor 1 257 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > CALAS DE MALLORCA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Doporučujeme včasnou rezervaci
• Klidná lokalita
• Prostorné pokoje
• Program all inclusive v ceně
Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná cca 350 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

Dítě: zcela zdarma
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POLOHA V klidné lokalitě na skalním výběžku
na východním pobřeží ostrova Mallorca. Centrum s několika
obchody, restauracemi, bary a lékárnou cca 200 m. Zastávka
autobusu před vchodem do hotelu (spojení s městečkem
Manacor a případně s přestupem zde i s hlavním
městem Palma de Mallorca). Nemocnice v Playa de Muro
na severu ostrova nebo v hlavním městě na jihu.
VYBAVENÍ 2 budovy (Calas pokoje DRSV, FR a Mirador
DRSV, JSSV), v každé budově vstupní hala s recepcí
a hlavní restaurace s venkovní terasou (stravování
probíhá v budově, kde jsou klienti ubytováni), výtahy,
bar u bazénu, místnost s TV u sport baru, amfiteátr,
minimarket, bazény, dětské brouzdaliště, lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma, osušky oproti kauci (výměna
za poplatek), lékařská služba na telefonu, fitness.
PLÁŽ Malá písečná pláž Cala Antena cca 350 m
z kopce a po schodech po pobřežní promenádě.
Oblíbená písečná pláž Cala Domingo cca 10 minut
Volejte zdarma 800 12 10 10

pěšky po pobřežní promenádě. Lehátka a slunečníky
za poplatek. Bar na pláži Cala Antena za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRSV: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., trezor za poplatek, lednička zdarma
(doplnění za poplatek), telefon, balkon či terasa, velikost pokoje
28 m2. FR: viz DRSV, 1 samostatná ložnice, 2× koupelna/WC,
2× TV/sat., bez výhledu na moře, velikost pokoje 37 m2.
JSSV: viz DRSV, prostornější, velikost pokoje 43 m2.

• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)
• Zmrzlina

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhii
Rodinný pokoj (FR) hhii
Junior suite (JSSV) hhii
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA
Zdarma: stolní tenis, fitness.
ZÁBAVA Animační program pro děti a dospělé.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma
(na vyžádání), miniklub, dětské brouzdaliště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.sol-hotels.com

all inclusive

• Snídaně formou bufetu (08.00–10.30 hod.)
• Oběd formou bufetu (13.00–15.00 hod.)
• Lehký snack (10.30–12.30, 15.00–17.00,
21.30–23.00 hod.)
• Večeře formou bufetu
(18.30–21.30 hod.) dle sezóny

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

Dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře DRSV

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

97

4,0

Hotel Globales América cccc

TripAdvisor 2 843 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > CALAS DE MALLORCA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

• Klidná dovolená v malebné části ostrova
s krásným výhledem na moře
• Ideální volba pro rodiny s dětmi, které
uvítají program all inclusive v ceně
• Příznivce aktivní dovolené potěší bohatý
animační a sportovní program

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhi

| Hhii | hi

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis,
multifunkční hřiště, stolní tenis. Za poplatek: biliár,
18jamkové golfové hřiště Vall d’Or cca 11 km.
ZÁBAVA Denní i večerní animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, animace,

Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

POLOHA Na východním pobřeží ostrova Mallorca.
V blízkosti několik obchodů, restaurací a barů. Hlavní město

miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích
(omezený časový limit). Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.hotelesglobales.com

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Palma de Mallorca cca 70 km, autobusová zastávka cca 100 m.

• Pozdní snídaně (10.00–10.30 hod.)

Zábavní vodní parky a aquaparky poblíž hlavního města.

• Lehký snack (11.00–18.00 hod.)

VYBAVENÍ 372 pokojů, 2 budovy – hlavní osmipatrová

• Pizza (12.00–23.00 hod.)

budova a sousední nižší budova. V hlavní budově vstupní

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

hala s recepcí, výtahy, bar, restaurace, pizzerie bar, kavárna,

nápoje (10.00–24.00 hod.)

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

místnost s TV/sat. Venku 2 bazény, bar u bazénu, gril bar
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(15. 6. – 15. 9. otevřeno), terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž Cala Domingos cca 50 m,
přístup na pláž z mírného kopce a po několika
schodech. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička,
trezor za poplatek, balkon nebo terasa.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

Dvoulůžkový pokoj

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,5

Hotel HSM Canarios Park ccc

TripAdvisor 3 235 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > CALAS DE MALLORCA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Klidná dovolená v malebné části ostrova

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

• Příznivce aktivní dovolené potěší bohatý

Jednolůžkový pokoj (SR) h

animační a sportovní program
• Malý splash pro děti

| hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: minigolf,
stolní tenis, tenis, squash, multifunkční hřiště.

Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná cca 400 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

Za poplatek: biliár, golfové hřiště Vall d’Or cca 11 km.
PRO DĚTI Dětský bazén, brouzdaliště s malým splash,
hřiště, miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

POLOHA V klidné oblasti na východním pobřeží.

WEB www.saintmichel.net

Centrum letoviska s několika obchody, restauracemi a bary

all inclusive

cca 1,5 km. Turistické letovisko Porto Cristo cca 15 km.
Zastávka autobusu a turistického vláčku v blízkosti hotelu.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

VYBAVENÍ 323 pokojů, 8 pater, vstupní hala s recepcí,

• Lehký odpolední a večerní snack

výtahy, bar, restaurace, minimarket. V zahradě bazén

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu. Přes silnici

nápoje (10.30–24.00 hod.)

sportovní zóna hotelu s bazénem s lehátky a slunečníky
zdarma, barem a dětským brouzdalištěm se splash.

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

PLÁŽ Písečná pláž Cala Antena cca 400 m, přístup
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na pláž po schodech. Oblíbená písečná pláž Cala
Domingo cca 2 km (několikrát denně hotelový transfer
na pláž zdarma). Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR/SR: koupelna/WC,
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek, balkon
nebo terasa (v případě ubytování 2 dětí palanda).

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

3,5

Hotel Club Cala Marsal cccc

TripAdvisor 1 318 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PORTO COLOM
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?

• Klidná dovolená v dosahu příjemného
letoviska a krásné písečné pláže
• Hotel v jednodušším stylu za atraktivní cenu
• Široká nabídka sportů – vhodné pro
vyznavače aktivní dovolené

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRLV, DRU,
DRLVU) hhh

| hhi | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRP) hhii
Jednolůžkový pokoj (SR) h
Rodinný pokoj (FR) hhhi

| Hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. Možnost
Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

dokoupení plné penze plus (oběd formou bufetu) nebo
programu all inclusive. Při polopenzi plus nebo plné penzi
plus u hlavních jídel sklenice vody, vína nebo piva zdarma.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, squash, fitness
(vstup od 18 let), stolní tenis, pétanque, minifotbal, volejbal, střelba
z pušky, basketbal, lukostřelba. Za poplatek: zapůjčení sportovního
ZÁBAVA Denní a večerní animační program.

u malého písečného zálivu na východním pobřeží

PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, animace, miniklub

ostrova. Letovisko Porto Colom s obchody, restauracemi

(5–12 let), dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

a bary cca 1,5 km. Zastávka autobusu u hotelu.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DR přizpůsobené

VYBAVENÍ 347 pokojů, vstupní hala s recepcí a trezory

pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

za poplatek, restaurace, restaurace à la carte, bar. Venku 2 bazény,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

bar, terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře

DRU/DRLVU. Za poplatek: internetový koutek,

vhodná pro děti cca 200 m, oddělená klidnou pobřežní

WiFi na pokojích DR/DRLV/FR.

silnicí, lehátka a slunečníky za poplatek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Maestro.

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

WEB www.hotelclubcalamarsal.com

centrální klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, balkon nebo terasa.

all inclusive

DRLV: viz DR,boční výhled na moře. DRR: viz DR, palanda
pro děti. FR: viz DR, prostornější. DRU/DRLVU: viz DR/DRLV,

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

vybavení, biliár, půjčovna kol, golfové hřiště Vall d’Or cca 5 km.
POLOHA Uprostřed zeleně v klidné poloze

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

6.–7. patro, osuška a trezor na pokoji zdarma, možnost snídaně

• Lehký snack, zmrzlina a sladké pečivo během dne

v restauraci à la carte (nutná rezervace).

• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje (10.30–23.00 hod.)

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel IBEROSTAR Club Cala Barca cccc

TripAdvisor 3 206 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PORTO PETRO
REZERVUJTE IHNED:

DO 17 LET

proč právě sem?
• Rozsáhlý klubový hotel
obklopený zelení
• Malý romantický záliv vhodný
pro děti přímo u hotelu
• Ideální pro klienty, kteří hledají

oddělená ložnice. FRP: viz FR, výhled na parkoviště a vstup
do hotelu. FRGV: viz FR, výhled do zahrady. FRLV: viz FR,
boční výhled na moře. FR2: viz DR, 2 propojené FR.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRLV) hh

| hi

Rodinný pokoj (FR, FRP, FRGV,

dovolenou v klidném prostředí

FRLV) hhhh

s možností aktivního odpočinku

Rodinný pokoj (FR2) hhhhiiii

| Hhhi | hhii| hii
| Hhhiiii | hhiiii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
stolní tenis, volejbal. Za poplatek: biliár,
2 tenisové kurty, padel, půjčovna kol.
ZÁBAVA Denní animační program,
pravidelně večerní zábavný program.
PRO DĚTI Dětský bazén, malý splash, hřiště,
miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

POLOHA V zeleni přímo u členitého pobřeží na jihovýchodě

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

ostrova. Malebný rybářský přístav Porto Petro s několika

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

obchody, restauracemi a bary 2,2 km. Rušné letovisko

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Cala d’Or cca 6 km, autobusová zastávka cca 100 m.

WEB www.iberostar.com

VYBAVENÍ 734 pokojů, 25 budov, vstupní hala

all inclusive

s recepcí, restaurace, pizzerie a bar. V rozlehlé, pečlivě

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

udržované zahradě bazén, bar u bazénu, terasa

• Snídaně a večeře formou bufetu

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

• Oběd formou bufetu v restauraci u pláže

PLÁŽ Malý písečný záliv s pozvolným vstupem do moře

• Lehký snack (07.30–24.00 hod.)

přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek. Tři

• Odpolední káva, čaj a sladké pečivo

písečné pláže v chráněné oblasti Mondrágo cca 1 km.

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., mikrovlnná trouba, minibar za poplatek,
trezor za poplatek, balkon nebo terasa. DRLV: viz DR, boční

nápoje (10.00–24.00 hod.)
• Možnost výměny veřeře v bufetové restauraci
za večeři v pizzerii (nutná rezervace)

výhled na moře. FR: viz DR, obývací pokoj s pohovkou,
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

Dvoulůžkový pokoj

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,0

Hotel Ipanema Park/Beach ccc

TripAdvisor 570 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > EL ARENAL
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

• Vhodné pro mladé klienty, kteří ocení
množství zábavních možností v okolí hotelu

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení plné penze plus s vybranými
nápoji během oběda a večeře v ceně (oběd formou

• Cenově výhodný hotel s možností all inclusive

bufetu) nebo programu all inclusive. .

• V pěší vzdálenosti od největšího

SPORTOVNÍ NABÍDKA. Za poplatek: biliár,

vodního parku na ostrově

největší aquapark na Mallorce cca 15 minut chůze,
Club Tenis Arenal s 6 tenisovými kurty cca 300 m..

Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pobyt se
psem do 5 kg za poplatek (na vyžádání).
PRO DĚTI Dětská bazén v hotelu Ipanema
Park, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

Dítě: zcela zdarma

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

POLOHA V živém prázdninovém letovisku El Arenal.

WEB www.hotelipanemabeach.es

Dlouhá písečná pláž s promenádou spojující střediska El

all inclusive

Arenal, Playa de Palma a C’an Pastilla cca 500 m. Nejbližší
nákupní možnosti cca 250 m od hotelu. Hlavní město Palma

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

de Mallorca cca 17 km, autobusová zastávka v blízkosti.

• Lehký dopolední a odpolední snack

VYBAVENÍ Komplex 2 hotelů (oddělených silnicí), 405 pokojů.

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

V každém hotelu vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, bar,

nápoje (10.00–23.00 hod.)

venkovní terasa s bazénem s lehátky a slunečníky zdarma a barem.

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

PLÁŽ 6 km dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem
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do moře cca 500 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR/SR: koupelna/
WC (vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon,
trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) 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. 416–417

3,5

Hotel Whala!Beach ccc

TripAdvisor 1 111 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > EL ARENAL
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Ve velmi rušné oblasti s bohatým
nočním životem

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhi
Studio (ST) hhh

| hii

| Hhi | hii

• Doporučujeme pro mladé klienty

Apartmá (AP) hhhh

• V těsné blízkosti pobřežní promenády

STRAVOVÁNÍ DR/DRSV: snídaně a večeře formou

a dlouhé písečné pláže

| Hhhi | hhii | hii

bufetu. Možnost dokoupení programu all inclusive. ST/AP: bez
stravování. Možnost dokoupení snídaně formou bufetu nebo

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

polopenze (večeře formou bufetu) nebo programu all inclusive.
ZÁBAVA Bohaté možnosti zábavy v okolí hotelu.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

POLOHA Ve velmi rušné části letoviska El Arenal. Dlouhá

WEB www.whalahotels.com

písečná pláž s promenádou spojující střediska El Arenal,

all inclusive

Playa de Palma a C’an Pastilla přímo u hotelu. Jachetní
přístav cca 250 m. Hlavní město Palma de Mallorca cca 17 km

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

(spojení linkovým autobusem, zastávka cca 350 m).

• Lehký dopolední a odpolední snack

VYBAVENÍ 325 pokojů, 10 pater, 2 budovy, vstupní

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

hala s recepcí, výtah, restaurace a bar. Na střeše hotelu

nápoje (10.00–23.00 hod.)

bazén, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

oddělená pobřežní promenádou (cca 50 m).
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek,
balkon. DRSV: viz DR, výhled na moře. ST: viz DR,
kuchyňský kout. AP: viz DR, oddělená ložnice a obývací
pokoj kombinovaný s kuchyňským koutem.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

105

Hotel Hipotels Playa de Palma Palace ccccc

4,5
TripAdvisor 407 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PLAYA DE PALMA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Nově postavený hotel určený
pro náročnější klienty
• Vhodné pro klienty, kteří chtějí být v rušném
letovisku s bohatým nočním životem

(sprcha, vana a župan), prostornější, výhled na bazén.
JSSV: viz JS, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
Junior suite (JSPV, JSSV) hhh

| Hhi | hii
| Hhi | hii

• Privátní transfer z letiště

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

do hotelu a zpět v ceně

Možnost dokoupení večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

ZVLÁŠTNOSTI V ceně privátní
transfer z letiště do hotelu a zpět.
ZÁBAVA Denní a večerní animační program, živá hudba.
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DR/JS
přizpůsobené pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb
v areálu hotelu, upravený vstup do bazénu (křeslo).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

POLOHA V živější části mezi oblíbenými letovisky El Arenal

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

a Playa de Palma. Pobřežní promenáda s obchody, restauracemi

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

a bary spojující letoviska C’an Pastilla, Playa de Palma a El

WEB www.hipotels.com

Arenal cca 300 m. Vyhlášená diskotéka Mega Park v těsné

wellness & spa

blízkosti hotelu. Hlavní město Palma de Mallorca cca 15 km
(spojení linkovým autobusem, zastávka v blízkosti hotelu).
VYBAVENÍ 227 pokojů, 7 pater, vstupní hala s recepcí,

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

výtah, bar a restaurace. V zahradě bazén, bar u bazénu,
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lehátka a slunečníky zdarma, balibeds za poplatek, osušky

• Zdarma: vnitřní bazén s hydromasážními
tryskami, sauna, turecké lázně
• Za poplatek: masáže, relaxační
a regenerační procedury

oproti kauci. Podzemní parkoviště za poplatek.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře cca 300 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč
vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat., minibar za poplatek,
trezor za poplatek a balkon. JSPV: viz DR, koupelna

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Hotel IBEROSTAR Selection Playa de Palma ccccc

4,5
TripAdvisor 765 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PLAYA DE PALMA
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

• Vhodné pro všechny klienty, kteří ocení

DRLV: viz DRPV, boční výhled na moře. DRSV: viz DRPV,
výhled na moře. FRPV: viz DRPV, prostornější, pohovka.

množství nákupních a zábavních

FRSV: viz FRPV, výhled na bazén.

možností v okolí hotelu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Privátní transfer z letiště do hotelu
a zpět v ceně
• Pouze pár kroků od dlouhé
pobřežní promenády

Dvoulůžkový pokoj (DRPV, DRLV,
DRSV) hhh

| hhi | hii

Rodinný pokoj (FRPV, FRSV) hhii
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
večeře formou bufetu nebo programu all inclusive.

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, relaxační
zóna s jacuzzi a saunou. Za poplatek: půjčovna a servis
kol, masáže, tenis a multifunkční hřiště v sesterském hotelu.
ZVLÁŠTNOSTI V ceně privátní transfer z letiště
do hotelu a zpět.
ZÁBAVA Pravidelný denní a večerní animační program,
zábavné večery.
PRO DĚTI Animace, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

6 km dlouhá promenáda spojující letoviska C’an Pastilla, Playa

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání

de Palma a El Arenal cca 200 m. V blízkosti množství obchodů,

6 pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.

restaurací, barů, nejrůznějších možností zábavy a večerního

Bezbariérový pohyb v hotelu, křeslo do bazénu.

života. Hlavní město Palma de Mallorca cca 10 km (spojení

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

linkovým autobusem, zastávka cca 200 m). Letiště cca 5 km.

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

VYBAVENÍ 182 pokojů, 6 pater, vstupní hala s recepcí,

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

restaurace a restaurace à la carte. Venku bazén, bar u bazénu,

WEB www.iberostar.com

terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, oddělený

all inclusive

bazén s jacuzzi určený pouze pro klienty starší 16 let.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

do moře cca 200 m, lehátka a slunečníky za poplatek.

• Lehký dopolední a odpolední snack, zmrzlina

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

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

klimatizace, TV/sat., telefon, minibar za poplatek,

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

POLOHA V živém letovisku Playa de Palma na jihu ostrova,

nápoje (10.30–24.00 hod.)

trezor zdarma, balkon nebo terasa, výhled na bazén.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel Hipotels Gran Playa de Palma cccc

4,5
TripAdvisor 413 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PLAYA DE PALMA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Nově postavený hotel v živější

části letoviska Playa de Palma

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRPV) hhh
Junior suite (JS, JSPV, JSSV) hhh

• V blízkosti pláže a pobřežní promenády

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

• Vyhlášená diskotéka Mega Park

Možnost dokoupení večeře formou bufetu.

v těsné blízkosti hotelu

| hhi | hii

| Hhi | Hii

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
ZÁBAVA Denní a večerní animační program, živá hudba.

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání
12 DR pokojů přizpůsobených pro handicapované
klienty. Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

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

POLOHA V živější části mezi oblíbenými letovisky El Arenal

WEB www.hipotels.com

a Playa de Palma. Pobřežní promenáda s obchody, restauracemi

wellness & spa

a bary spojující letoviska C’an Pastilla, Playa de Palma a El
Arenal cca 300 m. Vyhlášená diskotéka Mega Park v těsné
blízkosti hotelu. Hlavní město Palma de Mallorca cca 15 km
(spojení linkovým autobusem, zastávka v blízkosti hotelu).
VYBAVENÍ 370 pokojů, 6 pater, vstupní hala s recepcí, výtah,
bar, restaurace a konferenční sál. Venku zahrada s bazénem,

• Vstup od 18 let

• Zdarma: vnitřní bazén s hydromasážními
tryskami, sauna, turecké lázně
• Za poplatek: masáže, relaxační
a regenerační procedury

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

bar u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky zdarma, balibeds
za poplatek, osušky oproti kauci. Podzemní parkoviště za poplatek.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře cca 300 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč
vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat., minibar za poplatek,
trezor za poplatek a balkon. DRPV: viz DR, výhled na bazén.
JS: viz DR, koupelna (sprcha a vana), prostornější. JSPV: viz JS,
výhled na bazén. JSSV: viz JS, 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. 416–417

4,0

Hotel HM Gran Fiesta cccc

TripAdvisor 665 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PLAYA DE PALMA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Kvalitní hotel přímo u pláže
a pobřežní promenády
• Vhodné pro klienty, kteří hledají letovisko
s bohatým večerním životem
• V blízkosti hlavního města
Palma de Mallorca

minilednička, balkon s bočním výhledem na moře
DRSV: viz DRLV, přímý výhled na moře.
DRLVU/DRSVU: viz DRLV/DRSV, vyšší patro,
župan, naplněný minibar při příjezdu, kávovar.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRLV, DRLVU) hhi
Dvoulůžkový pokoj (DRSV, DRSVU) hh

| hii

| Hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
Transfer z letiště: cca 15 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

večeře formou bufetu nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní
tenis, vnitřní bazén, jacuzzi. Za poplatek: sauna.
ZÁBAVA Pravidelně večery s živou hudbou.
PRO DĚTI Brouzdaliště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 4 DRLV
přizpůsobené pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb
v areálu hotelu. Přístup na střešní terasu není upraven.

dlouhá pobřežní promenáda přímo u hotelu. V těsné

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

blízkosti množství obchodů, restaurací, barů, nejrůznějších

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

možností zábavy a večerního života. Hlavní město

Za poplatek: internetový koutek.

Palma de Mallorca cca 10 km (zastávka cca 70 m).

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

VYBAVENÍ 315 pokojů, 9 pater, vstupní hala s recepcí,

WEB www.hmhotels.net

výtahy, restaurace, kavárna, bar, konferenční sál. Venku bazén,

all inclusive

snack bar, terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti
kauci. Na střeše terasa s bazénem a barem, lehátka zdarma,
balibeds za poplatek (vstup pouze pro dospělé, ve večerních
hodinách není bar součástí programu all inclusive).
PLÁŽ Písečná pláž letoviska Playa de Palma
s pozvolným vstupem do moře oddělená pouze pobřežní

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

POLOHA V živém letovisku Playa de Palma, 6 km

• Lehký teplý a studený snack
(11.00–12.00 a 16.00–17.00 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje (10.00–23.00 hod.)

promenádou, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRLV: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek,

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel HM Tropical cccc

TripAdvisor 682 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PLAYA DE PALMA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Na střeše hotelu bazén s krásným
panoramatickým výhledem
• Ideální pro klienty, kteří hledají letovisko
s bohatým večerním životem
• Skvělé místo pro výlety do hlavního
města Palma de Mallorca

POPIS POKOJŮ DRLV: prosklená koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek,
minilednička, balkon s bočním výhledem na moře. DRSV: viz DR,
výhled na moře. DRLVU/DRSVU: viz DRLV/DRSV, vyšší
patro, župan, naplněný minibar při příjezdu, kávovar.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRLV, DRLVU) hhh
Dvoulůžkový pokoj (DRSV, DRSVU) hh

Transfer z letiště: cca 15 minut
Pláž: písečná cca 20 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

| hhi | hii
| Hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
večeře formou bufetu nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
ZÁBAVA Pravidelně hudební večery.
PRO DĚTI Brouzdaliště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání
6 DRLV přizpůsobených pro handicapované klienty.

POLOHA V oblíbeném letovisku Playa de Palma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

letoviska C’an Pastilla, Playa de Palma a El Arenal přímo

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

u hotelu. V blízkosti obchody, restaurace a bary. Hlavní

Za poplatek: internetový koutek.

město Palma de Mallorca cca 10 km (spojení linkovým

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

autobusem, zastávka cca 100 m). Letiště cca 4 km.

WEB www.hmtropical.com

VYBAVENÍ 205 pokojů, 7 pater, vstupní hala s recepcí,

all inclusive

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

výtahy, restaurace, bar, konferenční místnost. Venku bazén, bar
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Přístup na střešní terasu není upraven.

na jihu ostrova, 6 km dlouhá promenáda spojující

u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

kauci (výměna za poplatek). Na střeše hotelu chill-out terasa

• Lehký snack (11.30–12.30 a 16.30–17.30 hod.)

s barem, bazénem a lehátky zdarma (vstup pouze pro dospělé,

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

ve večerních hodinách není bar součástí programu all inclusive).

nápoje (10.00–23.00 hod.)

PLÁŽ Písečná pláž letoviska Playa de Palma
s pozvolným vstupem do moře oddělená pouze pobřežní
promenádou, lehátka a slunečníky za poplatek.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

3,5

Hotel Grupotel Orient cccc

TripAdvisor 202 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PLAYA DE PALMA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

• Oblíbený hotel v klidnější části letoviska

sauna a pára. V sousedním hotelu Grupotel Taurus Park fitness,

• Možnost programu all inclusive

4 tenisové kurty a minigolf. Za poplatek: biliár a půjčovna

• Vhodné pro klienty všech věkových kategorií,

kol. Největší aquapark na Mallorce Aqualand cca 3,5 km.

kteří chtějí být v dosahu živého centra

ZVLÁŠTNOSTI Hotel je vnitřní chodbou
propojen s hotelem Grupotel Taurus Park.

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná cca 600 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

ZÁBAVA Pravidelně večerní zábavný program.
PRO DĚTI Brouzdaliště, miniklub (červenec,
srpen), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

Dítě: letenka zdarma

Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

POLOHA V klidnější části mezi oblíbenými letovisky

WEB www.grupotel.com

Playa de Palma a El Arenal, 6 km dlouhá promenáda

all inclusive

spojující letoviska C’an Pastilla, Playa de Palma a El
Arenal cca 600 m. Obchody, restaurace a bary cca

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

300 m. Hlavní město Palma de Mallorca cca 15 km.

• Káva, čaj a zákusek (16.00–17.30 hod.)

VYBAVENÍ 272 pokojů, 7 pater, vstupní hala s recepcí, výtahy,

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

restaurace, bar, místnost s TV/sat. Venku bazén, bar u bazénu,

nápoje (10.30–23.00 hod.)

terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Playa de Palma s pozvolným
vstupem do moře cca 600 m, lehátka a slunečníky za poplatek.

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat.,
minilednička, trezor za poplatek a balkon.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhi

| hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení oběda formou bufetu
nebo programu all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel BG Java cccc

TripAdvisor 865 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > C’AN PASTILLA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

• Elegantní kompletně zrenovovaný hotel
vhodný pro všechny klienty bez rozdílu věku
• V klidnější části letoviska, ale
zároveň v dosahu živého centra
• Ideální výchozí bod pro výlety
do hlavního města

DRSVS: viz DRSV, župan, minibar s nealkoholickými
nápoji, set na přípravu kávy a čaje.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRSV,
DRSVS) hhh

| Hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
Možnost dokoupení večeře formou bufetu.

Transfer z letiště: cca 15 minut
Pláž: písečná cca 80 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: biliár.
ZÁBAVA Pravidelně večerní zábavný program.
PRO DĚTI Brouzdaliště, dětská postýlka
zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích DRSVS.
Za poplatek: internetový koutek, WiFi na pokojích DR/DRSV.

POLOHA V letovisku C’an Pastilla na jihu ostrova pouze

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

pár kroků od 6 km dlouhé promenády spojující letoviska C’an

WEB www.bghotels.com

Pastilla, Playa de Palma a El Arenal. V okolí hotelu množství

wellness & spa

obchodů, restaurací a barů. Centrum letoviska C’an Pastilla
cca 500 m. Hlavní město Palma de Mallorca cca 8 km (spojení
linkovým autobusem, zastávka přímo u hotelu). Letiště cca 4 km.
VYBAVENÍ 249 pokojů, 8 pater, vstupní hala

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

s recepcí, 2 výtahy, restaurace, bar, konferenční sál.
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• Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén, fitness
• Za poplatek: sauna, pára, masáže,
zkrášlující a relaxační procedury
• Fitness a sauna – vstup od 14 let

Venku bazén, bar, terasa s lehátky a slunečníky zdarma,
relaxační zóna s balibeds, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Playa de Palma s pozvolným
vstupem do moře cca 80 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek,
minilednička a balkon. DRSV: viz DR, výhled na moře.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

3,5

Hotel Oleander ccc

TripAdvisor 210 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PLAYA DE PALMA
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

za příznivou cenu v blízkosti pláže

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Částečně zrenovovaný hotel

• Vhodné pro klienty, kteří hledají rušnější
letovisko s bohatým večerním životem
• V blízkosti hlavního města Palma de Mallorca

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS) hhh

| hhi | hii

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,
úschovna kol. Za poplatek: biliár.
ZÁBAVA Pravidelně večerní zábavný program.
PRO DĚTI Brouzdaliště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 15 minut
Pláž: písečná cca 250 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích DRS.
Za poplatek: internetový koutek, WiFi na pokojích DR.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.
WEB www.hoteloleander.com

POLOHA V klidnější části jinak rušnějšího letoviska
Playa de Palma na jihu ostrova, 6 km dlouhá promenáda
spojující letoviska C’an Pastilla, Playa de Palma a El Arenal
cca 150 m. V blízkosti množství obchodů, restaurací, barů
a nejrůznějších možností zábavy a večerního života. Hlavní
město Palma de Mallorca cca 10 km (spojení linkovým
autobusem, zastávka cca 70 m). Letiště cca 4 km.
VYBAVENÍ 264 pokojů, 7 pater, vstupní hala s recepcí,
výtahy, restaurace, bar, místnost s TV/sat.. Venku bazén,

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

bar u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž letoviska Playa de Palma s pozvolným
vstupem do moře cca 250 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička
za poplatek, trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
DRS: viz DR, vyšší patro, minilednička zdarma.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,5

Hotel ILUSION Calma ccc

TripAdvisor 430 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > C’AN PASTILLA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• V okolí hotelu množství nákupních

Dvoulůžkový pokoj (DRPV) hhh

| hhi | hii

Jednolůžkový pokoj (SR) h
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

a zábavních možností
• Dobré autobusové spojení do hlavního

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: malé
fitness, stolní tenis. Za poplatek: biliár.

města Palma de Mallorca

ZÁBAVA Denní i večerní animační program.

• Vhodné pro všechny věkové

PRO DĚTI Dětský bazén, animace, dětská

skupiny a rodiny s dětmi

postýlka zdarma (na vyžádání).
Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání
5 DR přizpůsobených pro handicapované klienty,
upravený vstup do bazénu (křeslo).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Za poplatek: WiFi v celém hotelu.

Dítě: letenka zdarma

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

POLOHA V letovisku C’an Pastilla pouze pár kroků
od 6 km dlouhé promenády spojující letoviska C’an Pastilla,
Playa de Palma a El Arenal. V blízkosti množství obchodů,

• Zdarma: vnitřní bazén, jacuzzi

(spojení linkovým autobusem, zastávka v blízkosti hotelu).

• Za poplatek: sauna, pára a masáže

VYBAVENÍ 192 pokojů, 6 pater, vstupní hala s recepcí, výtah,

all inclusive

PLÁŽ 6 km dlouhá písečná pláž Playa de Palma cca 400 m,

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

• Vstup od 16 let

restaurací a barů. Hlavní město Palma de Mallorca cca 7 km

restaurace, 2 bary, bazén, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
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wellness & spa

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

menší písečná pláž Cala Estancia s pozvolným vstupem

• Lehký snack (11.00–17.00 hod.)

do moře cca 200 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

POPIS POKOJŮ DR/SR: koupelna/WC (sprcha,

nápoje (10.00–24.00 hod.)

vysoušeč vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat., trezor
za poplatek, balkon. DRPV: viz DR, výhled na bazén.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhi

| hhii | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,5

Hotel FERGUS Style Tobago ccccc

TripAdvisor 154 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PALMANOVA
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

• V roce 2019 kompletně renovovaný hotel

Možnost dokoupení večeří formou bufetu.

• Nádherný výhled ze Sky baru

SPORTOVNÍ NABÍDKA
Za poplatek: golfové hřiště cca 3 km.

na letovisko Palmanova

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

• V dosahu rušných turistických center

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání

a hlavního města Palma de Mallorca

10 DR přizpůsobených pro handicapované klienty.
Bezbariérový pohyb v areálu hotelu, křeslo do bazénu.

Transfer z letiště: cca 40 minut

Bazén u sky baru není přizpůsoben.

Pláž: písečná cca 50 m hotelu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

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

Dítě: letenka zdarma

WEB www.fergushotels.com

POLOHA V mírném kopci mezi oblíbenými letovisky Palmanova
a Magaluf. V těsné blízkosti obchody, restaurace a bary. Hlavní
město Palma de Mallorca cca 15 km, zastávka cca 400 m.
VYBAVENÍ 261 pokojů, 9 pater, vstupní hala s recepcí,
výtahy, restaurace, bar, konferenční centrum. Venku bazén
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu, osušky zdarma.
Na střeše hotelu sky bar a relaxační bazén (pouze pro dospělé).
PLÁŽ Písečná pláž střediska Palmanova s pozvolným
vstupem do moře cca 50 m, oddělená pobřežní silnicí

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

a promenádou. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., minibar, trezor za poplatek, set na přípravu
kávy, balkon. DRSVS: viz DR, střešní terasa s jacuzzi (přístup
schodištěm z balkonu). SUSV: viz DRSVS, prostornější.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRSV, DRSVS) hh

| hi

Suite (SUSV) hhii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,5

Hotel Zafiro Palace Palmanova ccccc

TripAdvisor 726 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PALMANOVA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Nově postavený hotel pro náročné
klienty všech věkových kategorií
• Atraktivní poloha v klidnější části letoviska,
ale zároveň v blízkosti rušného centra
• V dosahu oblíbené písečné
pláže vhodné pro děti
Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

balkon nebo terasa s výhledem na bazén. JSSWP: viz JSPV,

• Lehký oběd formu à la carte

terasa s lehátky s přímým vstupem do bazénu. JSSTJ: viz JS,

• Lehký snack během dne, vybrané zmrzliny

střešní terasa s lehátky a jacuzzi. SUSTJ: viz JSSTJ, prostornější,

• Odpolední káva, čaj a sladké pečivo

jídelní kout, mikrovlnná trouba a lednička.

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Junior suite / Suite (JSPV, JSSWP,
JSSTJ, SUSTJ) hhhi

| hhii | hii

nápoje (10.00–23.00 hod.)
• 1× za pobyt možnost výměny bufetové
večeře za večeři v tématické à la carte

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení

resturaci (vybrané menu, nutná rezervace,

večeře formou bufetu nebo programu all inclusive.

min. délka pobytu 7 nocí).

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, multifunkční
hřiště, volejbal, basketbal, šipky, cvičné odpaliště, stolní tenis
a biliár. Za poplatek: 18jamkové golfové hřiště cca 5 km.
ZÁBAVA Denní animační program, pravidelně zábavné večery.
PRO DĚTI Dětský bazén s pirátskou lodí se skluzavkami,
hřiště, miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

POLOHA V oblíbeném letovisku Palmanova. Centrum

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 4 JSPV

letoviska s pobřežní promenádou, obchody, restauracemi

přizpůsobené pro handicapované klienty. Bezbarierový

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

a bary cca 200 m. Zábavní park Katmandu cca 1 km, aquapark

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

15 km (spojení linkovým autobusem, zastávka v blízkosti).

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

VYBAVENÍ 228 pokojů, 6 čtyřpatrových budov (v každé

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

výtahy), vstupní hala s recepcí, restaurace, 4 à la carte restaurace

WEB www.hotelsviva.com

(italská, středomořská, grill a mezinárodní kuchyně), 4 konferenční

wellness & spa

sály. Venku 3 bazény (1 bazén pouze pro osoby starší 18 let),
bar u bazénu, terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
Relaxační zóna s balibeds zdarma (vstup od 18 let.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem

• Vstup od 18 let

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

do moře cca 300 m, lehátka a slunečníky za poplatek.

• Za poplatek: masáže

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

all inclusive

obývací pokoj kombinovaný s ložnicí, klimatizace, TV/sat.,
minibar za poplatek, trezor, set na přípravu kávy a čaje,

116

pohyb v hotelu, rampa do 1 bazénu.

Western Park cca 2 km. Hlavního město Palma de Mallorca cca

Volejte zdarma 800 12 10 10

• Snídaně a večeře formou bufetu

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
MALLORCA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,5

Hotel Globales Mimosa cccc

TripAdvisor 874 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PALMANOVA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Cenově výhodný renovovaný hotel
s programem all inclusive
• Vhodná volba pro všechny, kdo hledají aktivní
dovolenou v rámci blízkého okolí hotelu
• Ideální místo pro výlety do hlavního
města Palma de Mallorca

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
Rodinný pokoj (FR) hhhiii

| hhi | hii

| Hhiiii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní
tenis. Za poplatek: multifunkční hřiště, plážový
volejbal, biliár, golfové hřiště cca 6 km.
ZÁBAVA Denní a večerní animační program.

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, dětská
postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby (omezený
časový limit). Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.hotelesglobales.com

POLOHA V mírném svahu na okraji oblíbeného turistického
centra Palmanova, pobřežní promenáda s množstvím
obchodů, restaurací a barů cca 400 m. Možnost drobných

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

nákupů a zábavy cca 100 m, supermarket v těsné blízkosti

• Lehký snack (10.30–18.00 hod.)

hotelu. Autobusová zastávka cca 500 m. Zábavní park

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

Katmandu cca 1,3 km, aquapark Western Park cca 3 km.

nápoje (10.00–24.00 hod.)

VYBAVENÍ 287 pokojů, 9 pater, vstupní hala

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

s recepcí, výtahy, restaurace, bar, bazén, bar
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u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře
cca 500 m, přístup z mírného kopce a po schodech.
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička,
trezor za poplatek, balkon. FR: 2 propojené DR.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
MALLORCA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,5

Hotel Globales Palmanova Palace cccc

TripAdvisor 1 343 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PALMANOVA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• V dosahu pobřežní promenády
vhodné pro dlouhé procházky
• Ideální výchozí místo pro výlety

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.
Za poplatek: biliár, golfové hřiště cca 6 km,
aquapark Western Park cca 4 km.
ZÁBAVA Denní a večerní animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

do hlavního města

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná cca 350 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby (omezený časový limit).
Za poplatek: internetový koutek, WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.hotelesglobales.com

all inclusive

Dítě: letenka zdarma

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
POLOHA Na okraji letoviska Palmanova. Pobřežní

• Lehký snack (11.00–18.00 hod.)

promenáda s množstvím obchodů, restaurací a barů

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

cca 350 m, jachetní přístav cca 700 m, rušené letovisko

nápoje (11.00–24.00 hod.)

Magaluf cca 2,5 km. Hlavní město Palma de Mallorca
cca 15 km, autobusová zastávka cca 300 m.
VYBAVENÍ 193 pokojů, 8 pater, vstupní hala
s recepcí, výtahy, restaurace a bar. Venku bazén
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu..
PLÁŽ Široká písečná pláž s pozvolným vstupem do moře cca

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

350 m od písečné pláže. Lehátka a slunečníky za poplatek..
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POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
TV/sat., klimatizace, minilednička, telefon, trezor
za poplatek, balkon.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhi

| hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive..

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Hotel Sunlight Bahia Principe Coral Playa cccc

4,0
TripAdvisor 796 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > MAGALUF
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Krásný výhled z hotelové

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.

terasy na záliv Magaluf

Za poplatek: vodní park Western Park cca 4 km.

• V blízkosti rušného střediska

ZÁBAVA Pravidelně večerní animační program.

s možnostmi bohaté zábavy

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

• Doporučujeme zejména pro

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

páry či mladé klienty

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

Transfer z letiště: cca 40 minut

WEB www.bahia-principe.com

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Dítě: zcela zdarma

• Lehký snack během dne
• Vybrané nealkoholické a alkoholické

POLOHA Přímo na břehu moře na okraji rušného
letoviska Magaluf vyhlášeného bohatým nočním životem.

nápoje (11.00–23.00 hod.)
• Na uvítanou voda v minibaru zdarma

V blízkosti obchody, bary a restaurace. Zábavní park Katmandu
cca 1 km. Hlavní město Palma de Mallorca cca 20 km.
VYBAVENÍ 184 pokojů, 13 pater, vstupní hala s recepcí,
výtah, restaurace a bar. Venku terasa s bazénem s lehátky
a slunečníky zdarma, bar u bazénu, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Široká pláž se světlým pískem přímo pod hotelem,

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

přístup na pláž výtahem nebo po schodech. Písečná pláž
Palmanova cca 500 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor
za poplatek, balkon. DRSV: viz DR, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhi

Volejte zdarma 800 12 10 10

| hii

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel HSM Atlantic Park cccc

TripAdvisor 1 690 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > MAGALUF
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Atraktivní poloha v klidné části, ale
zároveň v dosahu centra Magalufu
• Ideální pro výlety do hlavního
města Palma de Mallorca
• V blízkosti aquapark Western Park

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRW) hhh

Rodinný pokoj

| hhi | hii

Jednolůžkový pokoj (SR, SRW) h
Rodinný pokoj (FR, FRW) hhii
Junior suite (JS, JSW) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení plné penze plus s vybranými

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

nápoji během oběda a večeře v ceně (oběd
formou bufetu) nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový
kurt, stolní tenis. Za poplatek: biliár, v blízkosti několik

Western Park

18jamkových golfových hřišť, nejbližší Golf Poniente cca 2 km.
ZÁBAVA Denní i večerní animační program.

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, animace, miniklub,
POLOHA V klidné části jinak rušného letoviska Magaluf.

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Centrum s velkým množstvím obchodů, restaurací, barů

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 5 DR

a diskoték pouze několik minut chůze. Hlavní město Palma

přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový

de Mallorca cca 15 km (spojení linkovým autobusem,

pohyb v areálu hotelu, rampa do bazénu.

zastávka v blízkosti). Aquapark Western Park cca 1,5 km.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

VYBAVENÍ 242 pokojů, 9 pater, vstupní hala s recepcí, výtahy,

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

restaurace, bar, konferenční sál. Venku bazén, bar u bazénu,

Za poplatek: internetový koutek.

terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Maestro.

PLÁŽ Široká písečná pláž Magaluf s pozvolným vstupem

WEB www.saintmichel.net

do moře cca 400 m, lehátka a slunečníky za poplatek.

all inclusive

POPIS POKOJŮ DR/SR: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička,
trezor za poplatek a balkon. FR: viz DR, prostornější.
JS: viz DR, prostornější, pohovka, hydromasážní vana.

• Lehký snack během dne v době
mimo hlavní jídla

DRW/SRW/FRW/JSW: viz DR/SR/FR/JS, pro

• Odpolední káva, čaj a sladké pečivo

každou osobu 1 volný vstup denně do aquaparku

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

Western Park po dobu jednoho týdne.
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• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Volejte zdarma 800 12 10 10

nápoje (10.00–24.00 hod.)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel Sol Katmandu Park & Resort cccc

TripAdvisor 2 645 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > MAGALUF
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Jedinečný zábavní park Katmandu

Možnost dokoupení programu all inclusive. V období

v těsném sousedství hotelu

16. 6. – 7. 9. pouze program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: minigolf

• Ideální volba pro všechny, kdo chtějí
být v centru rušného letoviska

v přilehlém parku Kathmandu, v blízkosti hotelu

• Malý aquapark, který potěší ty nejmenší

tenisový kurt, golfové hřiště Poniente cca 3 km,
Bendinat cca 5 km, Santa Ponca cca 9 km.
ZVLÁŠTNOSTI Během dne volný vstup do přilehlého

Transfer z letiště: cca 20 minut

zábavního parku Katmandu s vybranými aktivitami zdarma

Pláž: písečná u hotelu

(dětský aquapark, 4D kino, laserové hry, dům vzhůru nohama).

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, animace, baby klub,
miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Dítě: letenka zdarma

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje
přizpůsobené pro handicapované klienty. Bezbariérový

POLOHA V centru rušného letoviska Magaluf.

pohyb v areálu hotelu, křeslo do bazénu.

Množství obchodů, restaurací, barů a diskoték v okolí

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

hotelu. Hlavní město cca 14 km, autobusová zastávka

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a přilehlých prostorech.

cca 50 m. Aquapark Western Park cca 2,5 km.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

VYBAVENÍ 404 pokojů, 10 pater, vstupní hala s recepcí,

all inclusive

restaurace, bar, kavárna. Venku 2 bazény, bar u bazénu,
PLÁŽ Široká písečná pláž s pozvolným vstupem do moře

• Lehký snack (10.30–13.00, 15.00–18.30)

cca 250 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.

• Večerní snack (21.30–23.00 hod.)

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

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička, trezor za poplatek,

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

nápoje, zmrzlina (10.00–24.00 hod.)

balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
DRS: viz DR, renovované. FR2: viz DR, 2 propojené DR.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS, DRSV) hhi
Rodinný pokoj (FR2) hhhhii

| hii

| Hhhiii | hhiiii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Zafiro Rey Don Jaime cccc

TripAdvisor 3 457 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > SANTA PONSA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Zrenovovaný elegantní hotel vhodný
pro všechny klienty bez rozdílu věku
• Atraktivní poloha v blízkosti
živého centra a pláže

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRU, DRLV) hhh
Suite (SUR) hhhi

| hhi | hii

| Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
Možnost dokoupení polopenze plus (večeře formou
bufetu, vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje

Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná cca 250 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

v ceně) nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.
Za poplatek: biliár, masáže.
ZÁBAVA Denní animační program, pravidelně večerní
zábavný program.
PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, dětská
postýlka za poplatek (na vyžádání).

POLOHA V oblíbeném letovisku Santa Ponsa. Pobřežní

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 5 pokojů

promenáda cca 250 m, centrum s mnoha obchody, restauracemi

přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový

a bary cca 400 m. Hlavní město Palma de Mallorca cca 20 km

pohyb v areálu hotelu, křeslo do bazénu.

(spojení linkovým autobusem, zastávka cca 400 m).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

VYBAVENÍ 419 pokojů, 5 pater, vstupní hala

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

s recepcí, výtahy, restaurace, bar, společenská místnost

Za poplatek: internetový koutek.

s TV/sat., konferenční místnost. V zahradě bazén, bar

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

u bazénu, terasa s lehátky, slunečníky a osuškami

WEB www.hotelsviva.com

zdarma. Střešní bazén určený pro klienty starší 18 let.

all inclusive

ŠPANĚLSKO
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PLÁŽ Široká písečná pláž s pozvolným vstupem do moře
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cca 250 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč

• Lehký snack během dne

vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička,

• Zmrzlina (10.00–21.00 hod.)

trezor za poplatek, balkon. DRU: viz DR, modernější

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

prvky v zařízení pokoje. DRLV: viz DR, boční výhled

nápoje (10.00–24.00 hod.)

na moře. SUR: viz DR, prostornějsí, pohovka.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Hotel Globales Santa Ponsa Park/Pionero cccc

3,5
TripAdvisor 633 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > SANTA PONSA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Atraktivní poloha v klidnější části

letoviska, ale zároveň v dosahu centra
• Pro všechny klienty, kteří hledají aktivní

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.
Za poplatek: sauna, golfové hřiště cca 2 km.
ZVLÁŠTNOSTI Komplex 2 hotelů stejné kvality,

dovolenou v rámci hotelu i okolí
• Ideální pro výlety do hlavního

rozdělení pokojů pouze v kompetenci hotelu.
ZÁBAVA Denní a večerní animační program.

města Palma de Mallorca

PRO DĚTI Dětský bazén, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 6 DR
přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový
pohyb v areálu hotelu, křeslo do 1 z bazénů.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby (omezený časový

Dítě: letenka zdarma

limit). Za poplatek: internetový koutek, WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

POLOHA V klidnější části oblíbeného letoviska Santa

WEB www.hotelesglobales.com

Ponsa. Centrum s obchody, restauracemi a bary cca 300 m,

all inclusive

nejbližší nákupní možnosti cca 100 m. Hlavní město Palma
de Mallorca cca 20 km, autobusová zastávka cca 400 m.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

VYBAVENÍ Komplex 2 sousedních hotelů, 581 pokojů,

• Káva, čaj a sladké pečivo (16.00–18.00 hod.)

4 pětipatrové budovy. V každém z hotelů vstupní hala

• Lehký snack (11.00–18.00 a 22.00–24.00 hod.)

s recepcí, výtahy, restaurace a bar. Venku 2 bazény

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

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

nápoje (10.00–24.00 hod.)

ŠPANĚLSKO
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PLÁŽ Široká písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře cca 300 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR/DRP: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), klimatizace, stropní ventilátor, TV/sat.,
trezor za poplatek, minilednička, balkon.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRP) hhi

Volejte zdarma 800 12 10 10

| hii

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel Whala!Isabela ccc
ŠPANĚLSKO > MALLORCA > SANTA PONSA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

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

• Široká písečná pláž pouze pár kroků

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 6 DR

• Výhodná poloha pro výlety do nedalekého

přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový

hlavního města Palma de Mallorca
• Ideální volba pro páry

pohyb v areálu hotelu, křeslo do bazénu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

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

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Dítě: letenka zdarma

• Lehký snack během dne
• Vybrané alkoholické a nealkoholické

POLOHA Přímo u pobřežní promenády v oblíbeném letovisku

nápoje (11.00–23.00 hod.)

Santa Ponsa. Centrum letoviska s obchody, restauracemi a bary
cca 200 m, nákupní možnosti v těsné blízkosti hotelu. Hlavní město
Palma de Mallorca cca 20 km, autobusová zastávka cca 300 m.
VYBAVENÍ 156 pokojů, 5 pater, vstupní hala
s recepcí, výtahy, restaurace a bar. Venku bazén
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Široká písečná pláž s pozvolným vstupem oddělená
silnicí a parkem, lehátka a slunečníky za poplatek.

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., trezor za poplatek,
balkon. DRSV: viz DR, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost
dokoupení večeře formou bufetu nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA
Za poplatek: golfové hřiště cca 2 km.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Hotel Seramar Sunna Park cccc

3,5
TripAdvisor 155 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PAGUERA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Výhodná poloha v blízkosti písečné

ZÁBAVA Denní animační program (pouze v hlavní
sezoně), příležitostně večerní animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, dětská

pláže i centra střediska
• V klidnější části oblíbeného letoviska Paguera
• Částečně renovovaný hotel

postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

koutek, WiFi v areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.seramarhotels.coma

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack (11.00–18.00 hod.)

POLOHA V klidnější části oblíbeného letoviska Paguera.
Hlavní promenáda s mnoha obchody a restauracemi cca 200 m,

• Vybrané nealkoholické a alkoholické
nápoje (11.00–23.00 hod.)

nákupní možnosti cca 100 m. Autobusová zastávka cca 300 m.
VYBAVENÍ 128 pokojů, 2 budovy, 6 pater. Vstupní
hala s recepcí, výtah, restaurace a bar. Venku bazén, bar
u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře
cca 300 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR/SR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek,

ŠPANĚLSKO
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balkon. DRSV: viz DR, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh

| hhi | hii

Jednolůžkový pokoj (SR) h
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
stolní tenis. Za poplatek: sauna, masáže.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Vizualizace

Hotel Zafiro Palace Andratx ccccc
ŠPANĚLSKO > MALLORCA > CAMP DE MAR
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Nově otevřený hotel v kouzelné

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení

Vizualizace

večeře formou bufetu nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.

části ostrova Mallorca
• Krásný výhled na záliv Camp de Mar

Za poplatek: golfové hřiště Andratx

• Kvalitní hoter určený pro náročné klienty

Golf Club v těsné blízkosti hotelu.
ZVLÁŠTNOSTI V ceně privátní

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

transfer z letiště do hotelu a zpět.
ZÁBAVA Denní a večerní animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, dětská
postkýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Dítě: letenka zdarma

Vizualizace

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

POLOHA V klidné oblasti Camp de Mar. Malé

WEB www.zafirohotels.coma

centrum s několika obchody cca 500 m. Romantický

wellness & spa

přístav Andratx cca 5 km, rušnější letovisko Paguera

• Zdarma: vnitřní bazén, sauna, pára.

cca 3 km. Autobusová zastávka cca 400 m.
VYBAVENÍ 307 pokojů, 13 tří patrových budov

• Za poplatek: masáže.

(v každé budově výtah), vstupní hala s recepcí, restaurace,

all inclusive

4 restaurace à al carte (italská, středomořská, mezinárodní,

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

gril), bar. V rozsáhlé zahradě celkem 11 bazénů, slunečníky

• Lehký snack během (10.30–23.30 hod.)

Oddělená relaxační zóna určená pouze pro dospělé.

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

PLÁŽ Malý písečný záliv s pozvolným vstupem do moře

nápoje (10.30–23.30 hod.)
• 1× za pobyt možnost výměny bufetové

cca 500 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

večeře za večeři v tématické à la

klimatizace, TV/sat., minibar, set na přípravu kávy, trezor

carte resturaci (vybrané menu, nutná

zdarma, balkon nebo terasa. JSSWP: viz JS, z terasy přímý

rezervace, min. délka pobytu 7 nocí).

vstup do sdíleného bazénu. JSPP: viz JS, privátní bazén.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Junior suite (JS, JSSWP, JSPP) hhhi
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• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

a lehátka zdarma, bar u bazénu, osušky zdarma.

Volejte zdarma 800 12 10 10

| Hhii | hii

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PLAYA DEL MURO

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > C’AN PICAFORT

Hotel HSM Lago Park ccc

Hotel JS Yate cccc

DO 12 LET

DO 15 LET

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > C’AN PICAFORT

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > CALA RATJADA

Aparthotel THB Guya Playa cccc

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

Hotel JS C’an Picafort 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. 416–417
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ŠPANĚLSKO > MALLORCA > SA COMA

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PORTO CRISTO

Hotel Club Sa Coma cc

Hotel THB Felip cccc

DO 12 LET

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > CALAS DE MALLORCA

Hotel Piñero Tal ccc

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

Aparthotel HSM Calas Park ccc

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > EL ARENAL

DO 13 LET

DO 12 LET

130

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PLAYA DE PALMA

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > C’AN PASTILLA

Hotel Grupotel Taurus Park cccc

Hotel Roc Leo cccc

DO 13 LET

DO 12 LET

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PALMANOVA

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > MAGALUF

Hotel HSM Don Juan ccc

ŠPANĚLSKO
MALLORCA

Hotel Sol Palmanova cccc

DO 12 LET

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

DO 12 LET

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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NEDOTČENÁ PŘÍRODA
MALEBNÉHO OSTROVA

ŠPANĚLSKO
MENORCA

MENORCA

132

Menorca je druhým největším
ostrovem Baleárského souostroví.
Díky původní nedotčené přírodě
s typickou středomořskou faunou
a flórou byla vyhlášena biosférickou
rezervací UNESCO. Ideální místo
pro relaxaci a odpočinek.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Volejte zdarma 800 12 10 10

Měsíc v roce

V

VI

VII

VIII

IX

X

denní teplota vzduchu (°C)

20

23

27

27

24

23

teplota vody (°C)

18

21

24

26

25

21

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
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Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku

133

TO NEJLEPŠÍ
MENORCA

ŠPANĚLSKO
MENORCA

A

134

POBŘEŽÍ

Menorské pobřeží, čítající celých
200 km, je velmi malebné. Díky
své členitosti se tu nachází více
než 70 zálivů a pláží. Mezi nejznámější pláže patří Cala Mitjana,
Cala Galdana, Son Saura nebo
Cala Macarella, mnohé další
jsou dostupné pouze pěšky nebo
z moře.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Bývalé hlavní město ostrova na západním pobřeží
rozhodně nevynechejte. Typická atmosféra historického
centra s katedrálou, radnicí, přístavem a malebnými
uličkami s bary, kavárnami a restauracemi, lákajícími
k posezení, má své neopakovatelné kouzlo.

D

TALAIOTICKÉ PAMÁTKY

Záhadné megality tajuplné talaiotické kultury najdeme
po celém ostrově. Tzv. taulas s kameny tak, že připomínají písmeno T, ale také tzv. navety připomínající
loď dnem vzhůru. Nejstarší Naveta des Todons měří
13 metrů a je starší než 3 500 let.

Volejte zdarma 800 12 10 10

C

MAHÓN

Starobylé přístavní město s neopakovatelnou atmosférou. Najdeme zde několik kostelů, původní městskou
bránu sv. Rocha a rybí trh. Zdejší 6 km dlouhý přístav
je považován za jeden z nejdelších přírodních přístavů
na světě.

E

PLÁŽE

Menorské pláže jsou jedny z nejkrásnějších ve Středomoří. Všechny pláže jsou veřejné. Nejdelší písečná pláž
Son Bou na jihu ostrova je velmi oblíbená. V menších
zálivech po celém ostrově pak najdete další malebné
plážičky.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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CIUTADELLA

B
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MÍSTA A TRADICE
MENORCA
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F
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MAJÁKY

Menorské majáky najdete
po celém pobřeží. Mají nejrůznější tvary a barvy a společně
s přírodními krásami ostrova
utvářejí jeho typický ráz. Jejich
motiv najdete na řadě suvenýrů.
Některé jsou přístupné veřejnosti
a je od nich krásný výhled.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

CAMÍ DE CAVALLS

Tzv. cesta koní vede okolo celého ostrova a má svůj
původ již v 17. století, kdy sloužila jako silnice pro
obránce na koních. V průběhu věků zpustla, ale s rozvojem cestovního ruchu byla opět obnovena. Dělí se
na několik úseků a měří 200 km.

I

AVARCAS

Typické sandály vyráběné z kůže si našly své příznivce
po celém světě. V množství obchodů po celém ostrově
najdete nepřebernou paletu barev, tvarů, designu, a to
pro ženy, muže i děti. Místní boty jsou také vhodným
a oblíbeným dárkem.

Volejte zdarma 800 12 10 10

H

BINIBECA

Původní rybářská vesnička vystavěná v tradičním
menorském architektonickém stylu je vyhledávanou
fotozastávkou. V 70. letech zde vyrostlo také turistické
středisko, kde nechybějí ani kavárny, restaurace či
obchody se suvenýry.

J

COVA D’EN XOROI

Přírodní jeskyně na jihu ostrova pojmenovaná po tureckém pirátovi, který se v ní ukrýval. Říká se, že když jeho
skrýš i s ním objevili, skočil do moře a už ho nikdy nikdo
neviděl. Jeskyně je přístupná a je v ní restaurace a noční
klub.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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AKTIVITY A ZÁŽITKY
MENORCA
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VODNÍ AKTIVITY

Tyrkysové vody okolo ostrova
jsou vyhlášeným rájem vodních
sportů. Můžete si půjčit člun, šlapadlo, kajak nebo využít nabídky
místních agentur, pronajmout si
plachetnici či katamarán a užít si
nezapomenutelné chvilky.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Menorca je díky svému málo hornatému terénu ideálním místem pro jízdu na kole. Na ostrově najdete množství půjčoven. V nabídce jsou také organizované nebo
tematické výlety za nejkrásnějšími místy s instruktorem.

N

LLOC DE MENORCA

Menší zoopark ve vnitrozemí ostrova je oblíbenou
zastávkou nejen pro rodiny s dětmi. Veselé odpoledne
spojené s krmením opiček, lemurů a dalších zvířat bude
příjemným zpestřením pobytu na Menorce.

Volejte zdarma 800 12 10 10

M

VÝLETY NA KAJAKU

Členité menorské pobřeží s křišťálově čistou vodou láká
k řadě vodních aktivit, mezi něž patří i stále oblíbenější
jízda na kajaku. Máte na výběr buď pouze půjčení
vybavení, anebo i organizované výlety se zkušeným
instruktorem.

O

GASTRONOMIE

O chutné španělské kuchyni jste jistě slyšeli
a na Menorce si ji každopádně náležitě vychutnáte.
Paella, čerstvé mořské plody, speciality na grilu
a mnoho dalších delikates. Nezapomeňte určitě ochutnat typické místní sýry.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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MENORCA

TO NEJLEPŠÍ
A
B
C
D
E

Pobřeží
Ciutadella
Mahón
Talaiotické památky
Pláže

Cala Forcat
B

Cala Blanca
MÍSTA A TRADICE
F
G
H
I
J

Majáky
Camí de Cavalls
Binibeca
Avarcas
Cova d’en Xoroi

Son Xoriguer

Cala G

Cala’n Bosch

AKTIVITY A ZÁŽITKY
K
L
M
N
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STŘEDOZE

Vodní aktivity
Cyklistika
Výlety na kajaku
Lloc de Menorca
Gastronomie

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Fornells
Son Parc
Arenal d’en Castell

Playas de Fornells

N

Galdana

Santo Tomás
Son Bou

MAHÓN

C

J

Cala’n Porter

Cala Canutells

H

Punta
Prima

5 km

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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POBYTOVÉ OBLASTI
PUNTA PRIMA
Doba transferu z letiště cca 30–40 minut

3
1 Hotel Xaloc Playa ccc
2 Hotel Insotel Punta Prima Prestige

2

Suites & Spa ccccc

3 Hotel Insotel Punta Prima Resort cccc

str. 152
str. 150
str. 149

1

CALA’N PORTER

1

Doba transferu z letiště cca 20 minut

1 Hotel Playa Azul ccc

str. 165

SON BOU
Doba transferu z letiště cca 30 minut

2

1 Hotel Sol Milanos Pingüinos cccd
2 Aparthotel Royal Son Bou Family Club cccc

str. 153
str. 154

ŠPANĚLSKO
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1
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

SANTO TOMÁS
Doba transferu z letiště cca 20–40 minut

1

3
2

1 Hotel Globales Lord Nelson cccc
2 Aparthotel Hamilton Court cc
3 Hotel 55 Santo Tomás ccccd

str. 156
str. 165
str. 165

CALA GALDANA
Doba transferu z letiště cca 60 minut

1 Hotel Melia Cala Galdana ccccc

str. 158

1

CALA’N BOSCH
Doba transferu z letiště cca 60–80 minut

1
str. 160

ŠPANĚLSKO
MENORCA

1 Aparthotel Marinda Garden ccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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POBYTOVÉ OBLASTI
CALA BLANCA
Doba transferu z letiště cca 60 minut

1 Hotel Globales Mediterrani cccc

1

str. 162

CIUTADELLA / CALA’N FORCAT
Doba transferu z letiště cca 60 minut

1 Hotel Globales Almirante Farragut cccc
2 Hotel Globales Binimar ccc

str. 164
str. 163

2
1

SON PARC / PLAYAS
DE FORNELLS / ARENAL D'EN
CASTELL
1

Doba transferu z letiště cca 30–45 minut

1 Aparthotel Tramontana Park ccc
2 Funtazie klub Sol Parc ccc
3 Aparthotel Beach Club ccc
4 Hotel Palladium Menorca cccc

3

str. 165
str. 146
str. 148
str. 145

2

ŠPANĚLSKO
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4
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel Palladium Menorca cccc

TripAdvisor 2 288 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MENORCA > ARENAL D'EN CASTELL
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětský bazének, miniklub (4–12 let),

• Hotel kompletně po renovaci

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

• Klidná lokalita s krásnými výhledy

PRO HANDICAPOVANÉ Částečně bezbariérový

na záliv Arenal d'en Castell
Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

POLOHA V klidné části urbanizace Arenal d'en Castell
na kopci s krásnými výhledy na záliv a moře. Nákupní

pohyb po areálu a vstup do bazénu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

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

wellness & spa

• Za poplatek: sauna, vířivka, kosmetika

Vizualizace

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

možnosti cca 300 m.

• Lehký snack během dne

VYBAVENÍ 264 pokojů, 7 pater, 3 výtahy, vstupní hala

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

s recepcí, lobby bar, restaurace, à la carte restaurace,

Vizualizace

nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)

společenské prostory. Venku bazén, snack bar u bazénu, terasa
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ Písečná pláž v zálivu s pozvolným vstupem
do moře cca 300 m z kopce, lehátka a slunečníky za poplatek.

Vizualizace

POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
individuální klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička,

ŠPANĚLSKO
MENORCA

set na přípravu kávy a čaje, trezor za poplatek, balkon
nebo terasa. DRP: viz DRX, méně výhodná poloha
v rámci hotelu. DRSVX: viz DRX, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRP, DRSVX) hhi
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,5

Funtazie klub Sol Parc ccc

TripAdvisor 464 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MENORCA > SON PARC
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Prostorná apartmá po rekonstrukci

základní nádobí), telefon, TV/sat., klimatizace, trezor
za poplatek, balkon nebo terasa, velikost pokoje
44 m2. Pokoje po kompletní rekonstrukci.

• V klidném prostředí piniových lesů – písečná

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Oblíbený aparthotel

pláž oddělená pouze přírodní rezervací
• Písečná pláž s velmi pozvolným
vstupem, ideální pro rodiny s dětmi
Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná cca 350 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

ŠPANĚLSKO
MENORCA

Dítě: zcela zdarma

146

POLOHA V klidném prázdninovém středisku Son Parc
uprostřed piniového lesa. Hlavní město Mahon cca 24 km.
Centrum střediska s několika obchody, bary a restauracemi
cca 200 m. Zastávka linkového autobusu v blízkosti hotelu.
VYBAVENÍ 272 apartmá v několika jednopatrových
budovách v zahradě. Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace,
bar, společenská místnost s TV/sat., minimarket, amfiteátr.
Venku 2 bazény (1 s mořskou vodou, 1 sladkovodní),
snack bar a terasa na slunění s lehátky zdarma,
osušky oproti kauci (výměna za poplatek).
PLÁŽ Krásná písečná pláž Son Saura s pozvolným
vstupem do moře cca 350–400 m (přístup po dřevěných
můstcích), lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ APS1: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), oddělená ložnice a obývací část kombinovaná
s kuchyňským koutem (mikrovlnná trouba, lednička,
Volejte zdarma 800 12 10 10

Apartmá (APS1) hhhi

| hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: sportovní
aktivity v rámci animačních programů.
Za poplatek: stolní tenis, fitness, tenis (pevný
povrch), biliár, minigolf, vodní sporty na pláži,
18jamkové golfové hřiště Son Parc (cca 2 km).
ZÁBAVA Pravidelné animační programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, dětské
hřiště, miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: internetový koutek v lobby,
WiFi v apartmá.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.sonparchotelsmenorca.com

all inclusive

• Snídaně formou bufetu (08.00–10.00 hod.)
• Oběd formou bufetu (13.00–14.30 hod.)
• Večeře formou bufetu (19.00–21.30 hod.)
• Lehký snack během dne
(10.30–12.15 a 15.00–17.30 hod.)
• Zmrzlina pro děti
(11.00–12.00 a 16.00–17.00 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Apartmá – ložnice APS1

ŠPANĚLSKO
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Apartmá – obytná část APS1

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,5

Aparthotel Beach Club ccc

TripAdvisor 674 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MENORCA > SON PARC
REZERVUJTE IHNED:

DO 10 LET

proč právě sem?
• Oblíbený hotel přímo u krásné

písečné pláže se stálou klientelou

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Apartmá (AP1, AP1SV) hhhi

| hhii

STRAVOVÁNÍ Bez stravování. Možnost dokoupení snídaní

• Vybrané nápoje k obědu a večeři zdarma

formou bufetu, polopenze plus (včetně vybraných nápojů u večeře)

• Vhodné pro strávení pohodové dovolené

nebo plné penze plus (vybrané nápoje k obědu a večeři).

spojené s poznáváním celého ostrova

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,
aerobik, pétanque, volejbal, basketbal. Za poplatek: biliár,

Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

vodní sporty na pláži, 18jamkové golfové hřiště Son Parc (cca 2 km).
ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní
animační programy pro dospělé i děti.
PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště se skluzavkami
do vody, dětské hřiště, miniklub (6–14 let), dětská postýlka
zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
POLOHA Klidná lokalita v přírodní rezervaci na severu ostrova.

INTERNET Za poplatek: internetový koutek

Hlavní město Mahon cca 24 km. Obchody, restaurace a bary

v lobby, WiFi v lobby a na pokojích.

cca 500 m od hotelu, zastávka linkového autobusu cca 100 m.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

VYBAVENÍ 196 apartmá v komplexu několika menších

WEB www.sonparchotelsmenorca.com

jednopatrových budov v zahradě, vstupní hala s recepcí, hlavní
restaurace, bar, minimarket, společenská místnost s TV/sat.
Venku bazén se skluzavkami, vířivka, snack bar u bazénu, terasa
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

ŠPANĚLSKO
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PLÁŽ Krásná písečná pláž Son Saura s pozvolným
vstupem do moře cca 100 m (přístup po schodech),
lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ AP1: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
oddělená ložnice a obývací část (rozkládací gauč pro 3. a 4. osobu)
kombinovaná s vybaveným kuchyňským koutem (mikrovlnná
trouba, lednička), individuální klimatizace za poplatek,
stropní ventilátor, telefon, TV/sat., trezor za poplatek, balkon
nebo terasa. AP1SV: viz AP1, výhled na moře.

148

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel Insotel Punta Prima Resort cccc

TripAdvisor 3 039 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MENORCA > PUNTA PRIMA
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Vynikající volba pro rodiny s dětmi

Apartmá (AP1) hhhi

• Kvalitní program all inclusive

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• V blízkosti krásné písečné pláže

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 8 tenisových

• Široká sportovní nabídka a bohatý

kurtů (6× umělá tráva, 2× umělý povrch), hřiště na minifotbal

animační program
Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná cca 400 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

| hhii | hii

(umělá tráva), 2 kurty na squash, víceúčelové hřiště

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo
formou menu v některé ze 3 à la carte
restaurací (nutná rezervace)
• Lehký snack během dne,
vybrané druhy zmrzliny

(volejbal, badminton, basketbal), půjčovna horských

• Odpolední čaj, káva a zákusky

kol, stolní tenis, pétanque, fitness (vstup od 16 let).

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní

nápoje místní výroby (10.30–23.30 hod.)

animační a zábavné programy.
PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, dětské hřiště,
INSI miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Bezbariérový pohyb
v celém hotelovém areálu (areál se nachází ve svahu).

POLOHA V rozlehlé subtropické zahradě v klidnější části

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

střediska Punta Prima. Městečko Sant Lluís cca 4 km, hlavní město

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu

Mahon cca 10 km. Zastávka linkového autobusu v blízkosti hotelu.

(místy slabý signál).

VYBAVENÍ Rozsáhlý resort s 474 apartmány v několika

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

2patrových vilkách v zahradě. Vstupní hala s recepcí, společenská

WEB www.insotel.com

místnost s TV/sat.,hlavní restaurace, 3 à la carte restaurace,

wellness & spa

u bazénu, terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma,

• Prestige Spa

osušky oproti kauci.

• Vstup od 16 let

PLÁŽ Písečná pláž Punta Prima s pozvolným vstupem

• Za poplatek: vnitřní vyhřívaný bazén

do moře vzdálena cca 400 m (vzdálenost se může lišit podle

(v ranních hodinách zdarma pro rodiny

umístění apartmá v areálu), lehátka a slunečníky za poplatek.

s dětmi), vířivka, sauna, turecké lázně, salon

POPIS POKOJŮ AP1: koupelna/WC (vysoušeč

krásy, kadeřnictví, masáže, relaxační procedury

ŠPANĚLSKO
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minimarket, konferenční sál. Venku 3 bazény, snack bar

vlasů), oddělená ložnice a obývací část kombinovaná
s vybaveným kuchyňským koutem (lednička), individuální
klimatizace, stropní ventilátor, telefon, trezor za poplatek,
TV/sat., terasa (v přízemí) nebo balkon.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel Insotel Punta Prima Prestige Suites & Spa ccccc

4,5
TripAdvisor 359 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MENORCA > SON PARC
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Hotel s kvalitními službami –vhodná

individuální klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor zdarma,
župany, balkon nebo terasa. SUSV: viz SU, výhled na moře.

wellness & spa
• Prestige Spa

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Vstup od 16 let

• Písečná pláž v pěší vzdálenosti od hotelu

Suite (SU, SUSV) hhhi

• Za poplatek: vnitřní vyhřívaný bazén,

• Ideální kombinace aktivní a relaxační dovolené

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

vířivka, sauna, turecké lázně, salon krásy,

U večeře je vyžadováno formální oblečení.

kadeřnictví, masáže, relaxační procedury

volba pro náročné klienty

– příjemné hotelové wellness & spa centrum

| hhii | hii

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 8 tenisových
Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

kurtů (6× umělá tráva, 2× umělý povrch), hřiště na minifotbal
(umělá tráva), 2 kurty na squash, víceúčelové hřiště (volejbal,
badminton, basketbal), půjčovna horských kol, stolní tenis,
pétanque, fitness. Za poplatek: škola potápění,
18jamkové golfové hřiště Son Parc cca 18 km. Vše v areálu
sousedního hotelu Insotel Punta Prima Resort.

ŠPANĚLSKO
MENORCA

ZVLÁŠTNOSTI V ceně privátní transfer z letiště
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POLOHA V jihovýchodní části ostrova v blízkosti

do hotelu a zpět.

písečné pláže Punta Prima a v sousedství hotelu

ZÁBAVA Pravidelné animační programy pro děti

Insotel Punta Prima Resort. San Luis cca 4 km.

i dospělé.

VYBAVENÍ 52 suite v několika jednopatrových budovách

PRO DĚTI V části hotel Punta Prima Resort několik dětských

v tradičním menorském stylu, situovaných v zahradě. Vstupní

bazénků, dětské hřiště, INSI miniklub, dětská postýlka zdarma

hala s recepcí, hlavní restaurace, 4 à la carte restaurace (italská

(na vyžádání), hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

a gourmet), bar, minimarket. V zahradě bazén, snack bar u bazénu,

PRO HANDICAPOVANÉ Bezbariérový pohyb

terasa na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

v celém areálu.

Klienti mají k dispozici veškerá sportovní, relaxační a zábavní

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

zařízení partnerského hotelu Insotel Punta Prima Resort.

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.

PLÁŽ Písečná pláž Punta Prima s pozvolným vstupem

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

do moře cca 200 m, lehátka a slunečníky za poplatek.

WEB www.insotel.com

POPIS POKOJŮ SU: koupelna/WC (hydromasážní vana
a sprcha, vysoušeč vlasů), druhá, menší koupelna se sprchovým
koutem a WC, oddělená ložnice a obývací místnost s kuchyňským
koutem (sklokeramická deska, mikrovlnná trouba, lednička),

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
MENORCA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Xaloc Playa ccc

TripAdvisor 594 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MENORCA > PUNTA PRIMA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Příjemný rodinný hotel v blízkosti

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: stolní tenis,

pěkné písečné pláže – vhodný

biliár, minigolf, půjčovna kol.

pro páry, mladé či rodiny

ZÁBAVA Nepravidelné denní i večerní

• Klidnější okolí ideální pro

animační programy pro dospělé i děti.
PRO DĚTI Oddělený dětský bazén, dětská

odpočinkovou dovolenou
• Zajímavé cenové podmínky

postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

v průběhu celé sezony

INTERNET Za poplatek: WiFi a internetový
Transfer z letiště: cca 15 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.xaloc.com

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

POLOHA V klidnější části střediska Punta Prima. Několik
obchodů, restaurací, barů a zastávka linkového autobusu
v pěší vzdálenosti od hotelu. Hlavní město Mahon cca 8 km.
VYBAVENÍ 133 pokojů v hlavní budově a několika menších
budovách v zahradě. Vstupní hala s recepcí, bar, hlavní
restaurace, společenská místnost s TV. Venku bazén, snack bar

ŠPANĚLSKO
MENORCA

u bazénu, terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře
cca 50 m (pouze přes pobřežní komunikaci),
lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
individuální klimatizace za poplatek, TV/sat., telefon,
trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
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| hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

3,5

Hotel Sol Milanos Pingüinos cccd

TripAdvisor 3 219 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MENORCA > SON BOU
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Přímo u 3 km dlouhé písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře

pokoje 22 m2. Pokoje pro 2 dospělé a 2 děti s palandou.

Dvoulůžkový pokoj pro 3 osoby (DRSS)

SR: viz DR, pouze 1 lůžko, bez výhledu.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Kvalitní program all inclusive

Dvoulůžkový pokoj (DRSS) hhh

• Klidná lokalita

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

| hhii

Možnost dokoupení programu all inclusive.
Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní
tenis, multifunkční hřiště a další sportovní aktivity
v rámci animačních programů. Za poplatek: biliár,
minigolf, vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma, dětská stolička v hlavní
restauraci, dětský sladkovodní bazén – brouzdaliště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc Superior

POLOHA Přímo u jedné z nejkrásnějších pláží ostrova

INTERNET Zdarma: WiFi

Menorca, obklopený krásnou přírodou. V okolí obchody,

v prostorách recepce a na pokojích.

bary a restaurace. Nejbližší střediska Santo Tomas cca 3 km,

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Alayor cca 5 km, hlavní město ostrova Mahon cca 20 km.

WEB www.melia.com

Nejbližší nemocnice v Mahonu, nejbližší lékárna 5 minut

all inclusive

VYBAVENÍ 597 pokojů ve 2 budovách (rozděluje

• Snídaně formou bufetu (08.00–10.30 hod.)

recepce), 11 pater, výtahy. Vstupní haly s recepcemi, hlavní

• Oběd formou bufetu (13.00–15.00 hod.)

restaurace, společenská místnost s TV/sat., bar, minimarket,

• Večeře formou bufetu (18.00–22.00 hod.)

obchod se suvenýry, venku 2 bazény, oddělené dětské

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

brouzdaliště, snack bar u bazénu, lehátka a slunečníky
zdarma, osušky oproti kauci, jejich výměna za poplatek.
PLÁŽ Nejdelší písečná pláž ostrova Son Bou
s pozvolným vstupem do moře přímo u hotelu,

nápoje místní výroby k hlavním jídlům

ŠPANĚLSKO
MENORCA

chůze od hotelu, aquapark Sur Menorca 30 km.

a na baru (10.00–23.00 hod.)
• Lehký snack během dne
v prostorách hlavní restaurace

lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
individuální klimatizace, stropní ventilátor, telefon, trezor
za poplatek, lednička, TV/sat., balkon nebo terasa, velikost

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Aparthotel Royal Son Bou Family Club cccc

TripAdvisor 1 641 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MENORCA > SON BOU
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Oblíbený hotel ideální pro rodiny s dětmi

Apartmá (AP1S) hhhi

• Možnost stravování all inclusive

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Čerstvé ovoce na baru (21.00–23.00 hod.)

• V blízkosti krásné písečné pláže Son Bou

Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

| hhii | hii

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, stolní
Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

tenis, šipky, pétanque, sportovní aktivity v rámci animačních
programů. Za poplatek: biliár, půjčovna kol, potápěčská

• Lehký obědový snack a pizza
(12.00–15.00 hod.)

nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)
• Občerstvení pro děti (nápoje,
zmrzlina) v Kikolandu

škola a řada vodních sportů na pláži, golfové hřiště cca 20 km.
ZVLÁŠTNOSTI Nekuřácký hotelový resort. Kouření
povoleno pouze ve vyhrazených prostorách (terasa u baru).
ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní animační

ŠPANĚLSKO
MENORCA

programy pro děti i dospělé, večerní show.
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POLOHA Přímo v oblíbeném turistickém středisku Son

PRO DĚTI Dětský bazén s pirátskou lodí, vodními atrakcemi

Bou. V blízkém okolí bary, obchůdky i restaurace. Nejbližší

a skluzavkami, dětské hřiště, dětský ráj KIKOLAND s minikluby

městečko Santo Tomás cca 3 km, Alayor cca 5 km, hlavní

a aktivitami pro děti všech věkových kategorií od 4 do 12 let,

město Mahon cca 20 km. Aquapark Los Delfines cca 45 km.

Baby klub pro miminka, Teeny klub (13–16 let, k dispozici pouze

VYBAVENÍ 252 apartmánů, vstupní hala s recepcí, restaurace

v hlavní sezóně), hlídání dětí za poplatek (na vyžádání), dětský

Es Prat s oddělenou dětskou částí (pro děti 0–4 roky), společenská

bufet v hotelové restauraci, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

místnost s TV/sat., à la carte restaurace La Basilica, bar/kavárna,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

minimarket, konferenční místnost, 24hodinová lékařská služba,

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

úschovna zavazadel. V zahradě bazén (1 200 m2), snack bar

Za poplatek: internetový koutek v lobby.

u bazénu, terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma,

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

osušky oproti kauci.

WEB www.royalsonbou.com

PLÁŽ 3 km dlouhá písečná pláž Son Bou s pozvolným vstupem

wellness & spa

do moře cca 150 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ AP1S: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), obývací místnost kombinovaná s menším vybaveným
kuchyňským koutem (lednička, mikrovlnná trouba),
oddělená ložnice, individuální klimatizace, stropní ventilátor,
telefon, 2× TV/sat., trezor, balkon nebo terasa.

Volejte zdarma 800 12 10 10

• Za poplatek: sauna, masáže

all inclusive

• Snídaně a večeře formou bufetu
• Oběd formou bufetu v restauraci Es Prat

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
MENORCA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Globales Lord Nelson cccc

TripAdvisor 821 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MENORCA > SANTO TOMÁS
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Oblíbený hotel s kvalitními službami

Dvoulůžkový pokoj (DRT, DRP) hh

• Přímo u krásné písečné pláže

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Ideální místo pro odpočinkovou dovolenou

Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Velmi chutná místní kuchyně

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

• Pouze pro dospělé

fitness, volejbal, pétanque a sportovní aktivity v rámci

| h

animačních programů. Za poplatek: biliár, vodní
Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Pouze pro dospělé osoby

sporty na pláži, golfové hřiště Son Parc cca 30 km.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pouze klienty od 16 let.
ZÁBAVA Pravidelné animační programy pro dospělé.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi na recepci a ve společných
prostorech. Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

POLOHA Přímo v městečku Santo Tomás. Klidná

WEB www.hotelesglobales.com

lokalita. V pěší vzdálenosti od hotelu nákupní možnosti,

all inclusive

bary a restaurace. Hlavní město Mahon cca 26 km,
Ciutadella cca 25 km. Letovisko Es Migjorn cca 8 km.
VYBAVENÍ 177 pokojů, vstupní hala s recepcí,
2 výtahy (v hlavní budově), hlavní restaurace,
bar/kavárna. Venku bazén, snack bar u bazénu, terasa
na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack během dne, zmrzlina
(mimo časy hlavních jídel)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (10.00–23.30 hod.)

ŠPANĚLSKO
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PLÁŽ Písečná pláž Santo Tomás s pozvolným vstupem
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do moře cca 50 m od hotelu (přístup po dřevěných
můstcích; místy při vstupu do vody kamenité podloží),
lehátka a slunečníky za poplatek, osušky zdarma.
POPIS POKOJŮ DRT: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
individuální klimatizace, lůžko o šířce 1,35 m,
telefon, TV/sat., trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
DRP: viz DRT, bez balkonu, nižší patro.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,5

Hotel Melia Cala Galdana ccccc

TripAdvisor 2 133 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MENORCA > CALA GALDANA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

boční výhled. DRVW: viz DR, boční výhled směr Cala

• Kvalitní hotel se stálou klientelou

Galdana. DRU: viz DRVW, set na přípravu kávy a čaje.

• Přímo u jedné z nejkrásnějších

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

pláží ostrova
• Klidné a romantické místo ideální
pro odpočinkovou dovolenou
• Vhodná alternativa pro náročné

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRVW, DRU) hhi

| hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost
dokoupení večeře formou bufetu (u večeře vyžadováno
formální oblečení, u pánů dlouhé kalhoty).
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

tenis, aerobik, aktivity v rámci animačních programů.
ZVLÁŠTNOSTI Služba The Level k dokoupení na místě (v €).
PRO DĚTI Dětský bazének, miniklub (5–12 let),
hřiště, hlídání dětí za poplatek (na vyžádání),
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.
POLOHA Klidná lokalita letoviska Cala Caldana, přímo

Za poplatek: internetový koutek v lobby.

u jedné z nejkrásnějších pláží, obklopen piniovými háji.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Centrum střediska s obchody, bary, restauracemi a přístavem

WEB www.melia.com

cca 200 m. Malebné zátoky La Serpentona a Sant Francesc

wellness & spa

cca 5 km. Historické město Ciutadella cca 15 km.
VYBAVENÍ 297 pokojů, 10 pater, vstupní hala s recepcí,
výtah, bufetová restaurace Mosaico, lobby bar, italská à la carte

ŠPANĚLSKO
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restaurace Casa Nostra (pouze ve večerních hodinách), snack

• Zdarma: fitness

• Za poplatek: sauna, vířivka,
masáže, kosmetické ošetření

bar The Level a lounge s bazénem na terase (pouze pro klienty
se službou The Level), služby hotelové prádelny za poplatek,
konferenční sál, plážový klub Cape Nao za poplatek. Venku bazén,
terasa na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře
přímo u hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
TV/sat., telefon, trezor, minibar za poplatek, omezený
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

159

4,0

Aparthotel Marinda Garden ccc

TripAdvisor 1 519 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MENORCA > CALA’N BOSCH
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?

telefon, TV/sat., trezor za poplatek, balkon; situovány

• Jeden z nejoblíbenějších hotelů z naší nabídky

v patře. AP1LF: viz AP1, terasa; situovány v přízemí.

• Doporučujeme zejména

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

rodinám s dětmi
• Neomezený vstup do sousedního
aquaparku Aquarock
• Program all inclusive v ceně

Apartmá (AP1, AP1LF) hhhi

| hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,
fitness (vstup od 16 let), minigolf, volejbal, basketbal
a sportovní aktivity v rámci animačních programů.

Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečná cca 700 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

Za poplatek: tenis (tvrdý povrch), biliár, půjčovna
kol, vodní sporty na pláži, golfové hřiště cca 55 km.
ZVLÁŠTNOSTI V ceně pobytu neomezený
vstup do sousedního aquaparku Aquarock.
ZÁBAVA Denní i večerní animační a zábavné programy
pro dospělé i děti, večerní vystoupení a show.

ŠPANĚLSKO
MENORCA

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště,
POLOHA Ve středisku Cala’n Bosch. Příjemný jachetní

dětské hřiště, miniklub (pro děti od 4 do 12 let),

přístav s obchody, restauracemi a bary v pěší vzdálenosti

dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

od hotelu. Historické město Ciutadella cca 11 km, hlavní město

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

Mahon 55 km. Zastávka linkového autobusu u hotelu.

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

VYBAVENÍ 203 apartmá rozdělených do několika

Za poplatek: internetový koutek v lobby.

2patrových budov v zahradě, vstupní hala s recepcí, společenská

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

místnost s TV/sat., bar, hlavní restaurace, minimarket,

WEB www.gardenhotels.com

obchod se suvenýry. Venku bazén, snack bar u bazénu

all inclusive

a terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Menší písečná pláž s pozvolným vstupem do moře

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

cca 700 m, lehátka a slunečníky za poplatek. Hotelový shuttle

• Lehký snack během dne

bus na pláž (nutná rezervace, časy k dispozici na recepci)

• Odpolední káva, čaj, zákusky

POPIS POKOJŮ AP1: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

• Zmrzlina pro děti

oddělená ložnice, obývací místnost (rozkládací pohovka

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

pro 3. a 4. osobu) kombinovaná s kuchyňským koutem

nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)

(mikrovlnná trouba, lednička), individuální klimatizace,
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Globales Mediterrani cccc

TripAdvisor 1 309 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MENORCA > CALA BLANCA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

v hlavní nebo vedlejší budově. SU: viz DR, oddělená

• Oblíbený hotel se stálou klientelou

ložnice, obývací místnost (rozkládací pohovka), bez

• Klidná lokalita v blízkosti písečné pláže

stropního ventilátoru a minibaru, ve vedlejší budově.

• Vhodné pro páry i rodiny s dětmi

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Pro rodiny se 2 dětmi navíc prostorné suite

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

• Stravování all inclusive v ceně

Suite (SU) hhhi

| hhi | hii

| Hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
stolní tenis, aerobik a další sporty v rámci
animačních programů. Za poplatek: biliár,
tenis (tvrdý povrch), vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Příležitostné animační programy.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Bezbariérový pohyb

POLOHA Na západním pobřeží ostrova v klidné

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

a barů. Nákupní možnosti v pěší vzdálenosti od hotelu.

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

Zastávka linkového autobusu cca 50 m.

Za poplatek: internetový koutek v lobby.

VYBAVENÍ 192 pokojů v hlavní budově

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

a ve 2 vedlejších budovách. Klienti ubytovaní

WEB www.hotelesglobales.com

ve vedlejších budovách docházejí čerpat veškeré

all inclusive

služby do hlavní budovy. V hlavní budově vstupní
hala s recepcí, bar/kavárna, restaurace, společenské

ŠPANĚLSKO
MENORCA

po celém hotelovém areálu včetně přístupu do bazénu.

části střediska Cala Blanca. V okolí několik restaurací

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

prostory. Venku 3 bazény, snack bar u bazénu, terasa

• Lehký snack během dne

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

• Odpolední snack – káva, čaj, zákusky,

PLÁŽ Menší písečná pláž Cala Blanca v zálivu

zmrzlina (16.00–18.00 hod.)

s pozvolným vstupem do moře cca 50 m (přístup přes

• Večerní snack (22.30–23.30 hod.)

místní komunikaci). Lehátka a slunečníky za poplatek.

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč

nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)

vlasů), TV/sat., telefon, individuální klimatizace, stropní
ventilátor, minibar a trezor za poplatek, balkon nebo terasa,
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel Globales Binimar ccc

TripAdvisor 1 255 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MENORCA > CIUTADELLA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Bazén s vodními atrakcemi

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

• Aparthotel po částečné renovaci

multifunkční hřiště, šipky, volejbal a sporty v rámci animačních

• Klidná lokalita v blízkosti historické Ciutadelly

programů. Za poplatek: biliár, půjčovna kol.

• Program all inclusive v ceně

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní animační
programy pro děti i dospělé, večerní vystoupení.

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná cca 150 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: zcela zdarma

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště
s vodními atrakcemi, dětské hřiště, dětská stolička
v restauraci, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.hotelesglobales.com

POLOHA Na západním pobřeží ostrova cca 4 km
od historického města Ciutadella. Nákupní možnosti
v pěší vzdálenosti od hotelu včetně lékárny. Zastávka

all inclusive

• Snídaně formou bufetu (08.00–10.30 hod.)

linkového autobusu cca 200 m. Letiště cca 50 km.

• Oběd formou bufetu (13.00–15.00 hod.)

VYBAVENÍ 404 apartmá v několika 2patrových budovách

• Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

v zahradě. Vstupní hala s recepcí a lobby barem, hlavní

• Lehký snack během dne

restaurace, společenská místnost s TV/sat., restaurace, bar.

• Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje

V zahradě 2 bazény, další 2 bazény pro děti a oddělený bazén

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

se skluzavkami a vodními atrakcemi, snack bar u bazénu,
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

ŠPANĚLSKO
MENORCA

PLÁŽ Malá úzká písečná pláž Cala Piques
cca 150 m. Další pláž Cala’n Blanes cca 1 km.
POPIS POKOJŮ AP1: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
oddělená ložnice, obývací místnost s rozkládací pohovkou
a kuchyňským koutem, TV/sat., telefon, trezor za poplatek,
klimatizace, terasa nebo balkon.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Apartmá (AP1) hhhi

| hhii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Globales Almirante Farragut cccc

TripAdvisor 4 008 hodnotících

ŠPANĚLSKO > MENORCA > CALA’N FORCAT
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Oblíbený hotel známého řetězce
se stálou klientelou

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh
Rodinný pokoj (FR) hhhi

Dvoulůžkový pokoj

| hhi | hii

| Hhiii

• V blízkosti historického městečka Ciutadella

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Možnost programu all inclusive

Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Ideální pro odpočinkovou dovolenou

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,
pétanque, aerobik, volejbal, lukostřelba a další sporty v rámci

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: letenka zdarma

animačních programů. Za poplatek: fitness, biliár, tenis
(tvrdý povrch), minigolf, multifunkční hřiště, půjčovna kol, vodní
sporty a potápěčská škola na pláži, golfové hřiště cca 35 km.
ZÁBAVA Pravidelné animační programy
pro děti i dospělé.
PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, dětské hřiště,
miniklub (5–12 let), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

POLOHA Na západním pobřeží v klidné lokalitě střediska

PRO HANDICAPOVANÉ Pokoje přizpůsobené

Cala’n Forcat. Historické městečko Ciutadella cca 5 km.

pro handicapované klienty.

Zastávka linkového autobusu v blízkosti hotelu. Obchody,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

restaurace a bary cca 10 minut chůze od hotelu.

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby (30 minut denně).

VYBAVENÍ 493 pokojů, 5 pater, vstupní hala s recepcí,

Za poplatek: internetový koutek v lobby.

3 výtahy, hlavní restaurace, bar, společenská místnost

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

s TV/sat., obchod se suvenýry, minimarket, 2 konferenční

WEB www.hotelesglobales.com

sály. Venku 2 bazény,snack bar u bazénu a terasa

all inclusive

ŠPANĚLSKO
MENORCA

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

164

PLÁŽ Malá písečná pláž v zálivu cca 50 m, přímo

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

u hotelu možnost koupání ze skal a betonových

• Lehký snack (10.00–12.00 a 22.30–24.00 hod.)

plat, terasy na slunění a schůdky do moře. Další

• Odpolední káva, čaj, zákusky

písečná pláž v zálivu Cala’n Blanes cca 1 km
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
individuální klimatizace, TV/sat., trezor za poplatek,minilednička,

a zmrzlina (16.00–18.00 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)

telefon, balkon nebo terasa. FR: viz DRS, prostornější.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO > MENORCA > SANTO TOMÁS

ŠPANĚLSKO > MENORCA > SANTO TOMÁS

ŠPANĚLSKO > MENORCA > PLAYAS DE FORNELLS

ŠPANĚLSKO > MENORCA > CALA’N PORTER

Hotel 55 Santo Tomás ccccd

Aparthotel Hamilton Court cc

Hotel Playa Azul ccc

ŠPANĚLSKO
MENORCA

Aparthotel Tramontana Park ccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE STŘEDOZEMÍ

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

IBIZA
A FORMENTERA

166

Třetí nejmenší ostrov Baleárského
souostroví je společně se sousední
Formenterou rájem pro milovníky
přírody a odpočinku. Najdete zde
nádherné písečné pláže s tyrkysově
modrou vodou, romantické
zálivy obklopené piniovými háji
i dechberoucí vyhlídky. Ostrov také
skrývá bohaté kulturní dědictví,
zajímavou historii, stejně jako poutavou
a nádhernou panenskou přírodu.
Byla by tak chyba považovat Ibizu
jen za ostrov zábavy a nočního
života. Ibiza totiž svým návštěvníkům
může nabídnout mnohem více.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Měsíc v roce

V

VI

VII

VIII

IX

X

denní teplota vzduchu (°C)

22

26

28

29

27

23

teplota vody (°C)

17

21

24

25

24

21

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Na Baleárských ostrovech je povinnost hradit pobytovou taxu
v závislosti na kategorii hotelu. Taxa není zahrnuta v ceně
zájezdu a je hrazena přímo klientem na recepci hotelu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku

167

TO NEJLEPŠÍ
IBIZA

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

A

168

ES VEDRÀ

Malý ostrůvek Es Vedrà, který
vystupuje z hladiny moře u jihozápadního pobřeží Ibizy, jistě
přitáhne pozornost mnoha
zvědavých turistů. Je totiž
odpradávna místem opředeným mnoha záhadami. Fantastický výhled na něj je ze zátoky
s krásnou pláží Cala d'Hort
nebo od obranné věže Torre des
Savinar, která stojí na strmých
a vysokých útesech naproti němu.
Magickou atmosféru tohoto místa
si nejlépe vychutnáte večer, když
zapadá slunce.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

DALT VILA

Město Ibiza (katalánsky Eivissa) patří mezi nejstarší
na světě – v 7. století před naším letopočtem ho založili
Kartaginci. Dalt Vila je jeho nejstarší a zároveň nejvýše
položenou čtvrtí, opevněnou renesančními hradbami ze
16. století. Za jejími hradbami se ukrývají nejen malebné
uličky, ale také zajímavá pevnost, katedrála i řada dalších
historických staveb, díky nimž bylo celé historické jádro
města zapsáno na seznam UNESCO.

D

ES CUBELLS

Vesnička Es Cubells na jižním pobřeží ostrova Ibiza se
rozkládá nad velmi strmými útesy a vede do ní jenom
jedna silnice, která už dále nepokračuje, a možná právě
proto tady panuje neskutečný klid. Centrum vesničky
tvoří malý kostelík a několik domů. Přímo od kostela je
pak nádherná vyhlídka z útesů na moře.

Volejte zdarma 800 12 10 10

C

SES SALINES

Ses Salines je velký přírodní park, do kterého kromě jižní
části Ibizy patří také oblast na Formenteře a další menší
ostrůvky. Jedná se o unikátní ekosystém, který je od roku
1999 součástí světového kulturního dědictví UNESCO.
V rezervaci je k vidění bohatá fauna i flóra a nachází
se zde také solné pánve, ve kterých se už od 5. století
přírodním způsobem těží sůl. Součástí přírodního parku
jsou i překrásné pláže.

E

OBRANNÉ VĚŽE

Obranné věže se začaly objevovat postupně na strategických místech pobřeží Ibizy od 16. do 18. století. Sloužily na obranu proti nepřátelským zejména pirátským
– nájezdům, kterými Ibiza v minulosti velmi často trpěla.
Představují kulturní dědictví neocenitelné hodnoty,
a přestože nejsou přístupné veřejnosti, vycházka k nim
určitě stojí za to. Cestou totiž můžete obdivovat krásy
ibizské přírody. A od věží samotných je zase nádherný
výhled na moře a pobřeží.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

B

169

NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE
IBIZA

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

F

170

CALA BASSA

Tato 200 m dlouhá a až 35 m
široká písečná pláž, oceněná
modrou vlajkou, se nachází
na západě ostrova a patří bezesporu k nejkrásnějším na ostrově.
Záliv je z obou stran dobře chráněný a jeho mělké vody s písečným dnem tak nabízí bezpečné
koupání pro děti. Borovicový
porost sahá až na hranici pláže
a celé okolí pláže je naprosto přírodní, nenajdete zde tedy vůbec
žádné hotely.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

PLATJA D´EN BOSSA

Nejdelší písečná pláž na ostrově leží na jihozápad
od hlavního města Ibiza. Po celé délce téměř 3 km je
lemována hotely, bary a restauracemi. Uprostřed pláže
je nejživěji, a tak toužíte-li po trochu klidnější atmosféře,
vyberte si k odpočinku až ten nejvzdálenější, jižní konec
u obranné věže Torre de Sal Rossa. Právě tato část pláže
je oblíbená mezi rodinami s dětmi. Vstup do moře je zde
velice pozvolný a je odtud krásný výhled na celý záliv.

I

CALA COMTE

Cala Comte na západě ostrova Ibiza patří k nejkrásnějším plážím na Ibize. Je zde překrásný výhled na moře, ze
kterého vystupují ostrůvky Illa d’es Bosc, Illa s’Espartar
a Sa Conillera. Pravá část pláže zasahuje téměř až
do chráněné oblasti písečných dun porostlých středomořskou vegetací, které se rozprostírají za pláží. Moře je
zde křišťálově čisté a má nádhernou tyrkysovou barvu.
Okolí této modrou vlajkou oceněné pláže je zcela přírodní a bez hotelové zástavby.
Volejte zdarma 800 12 10 10

H

CALA VADELLA

Půvabná pláž v původně malé rybářské vesničce Cala
Vadella ani s nárůstem turistického ruchu v okolí
neztratila nic ze svého původního kouzla. Záliv je z obou
stran velmi dobře chráněný kopci porostlými borovicemi a středomořskou vegetací. V okolí pláže najdete
několik restaurací, barů, kaváren a obchodů. Voda je
zde průzračná, mělká a bezpečná i pro děti. Z pláže je
nádherný výhled na lodě ukotvené v této klidné zátoce.

J

CALA SALADA

Tento záliv s křišťálově čistou vodou najdete v krásném
přírodním prostředí a k odpočinku nabízí hned dvě
písečné pláže, které jsou od sebe odděleny jen skalnatým
ostrohem. Atmosféru zde dotváří původní přístřešky pro
rybářské čluny v levé části pláže a také lodě, které v zálivu
často kotví. Okolní kopce plné borovic lákají k turistickým
vycházkám. Zkuste se tady trochu zdržet, pozorování
západu slunce v této části ostrova bude určitě nezapomenutelným zážitkem.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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RELAX NA PLÁŽI

Ibiza je opravdu ideální volbou
pro rodinnou dovolenou s dětmi
všech věkových kategorií. Pláže
na ostrově totiž patří k nejkrásnějším a také k nejčistším ve Středomoří. Pobřeží ostrova lemuje
více než 60 pláží a mnohé z nich
byly oceněny modrou vlajkou,
která je každoročně udělována
na základě řady přísných kritérií
týkajících se kvality vody, ochrany
životního prostředí, bezpečnosti
a dalších služeb. Až na výjimky
jsou všechny pláže písečné
s pozvolným vstupem do vody.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

AKVÁRIUM CAP BLANC

Malé akvárium Cap Blanc se nachází v zajímavých
prostorách přírodní jeskyně Cova de Ses Llagostese
na okraji města Sant Antoni de Portmany. Jsou zde
k vidění především živočichové, kteří žijí ve vodách Středozemního moře v okolí Ibizy. Prostory tohoto přírodního akvária využívá i společnost CERM, která pečuje
o zraněné a ohrožené mořské živočichy, především to
jsou mořské želvy.

N

AQUAPARK AGUAMAR

V jediném aquaparku na ostrově Aguamar, který se
nachází v jižní části střediska Playa d’en Bossa, vás čeká
zábava pro celou rodinu. Najdete zde různé druhy toboganů a skluzavek, které jsou však kvůli výškovému limitu
vhodné spíše pro starší děti. Pro ty malé je zde k dispozici dětský splash pool i dětské hřiště. Aguamar je tak
výbornou alternativou v případě, že by děti omrzelo
koupání na některé z krásných místních pláží.
Volejte zdarma 800 12 10 10

M

LODNÍ VÝLET

Naloďte se na palubu a vyrazte za dobrodružstvím, při
němž budete spolu se svými dětmi poznávat krásy ostrova.
Prožijete tak den plný pohody, relaxace a překrásných
zážitků, třeba z plavby k ostrovu se stejnojmennou tajemnou magnetickou horou Es Vedrà. Cestou se kromě oběda
bude nabízet i možnost koupání na jedné z nejkrásnějších
pláží ostrova Cala Bassa. Bude to zcela jistě výjimečný
zážitek, na který budete dlouho vzpomínat.

O

TURISTICKÝ VLÁČEK

Plánujete strávit svou dovolenou ve střediscích Playa
d’en Bossa, Portinatx, Puerto de San Miguel nebo Cala
San Vicente? Existuje jedinečný způsob, jak poznat
ostrov Ibiza s celou rodinou, a tím je projížďka některým
z turistických vláčků. Vybrat si můžete z několika tras,
kterými projedete pláže, zátoky, přístavy a okouzlující
místní památky. Nejdelší projížďka trvá 3 hodiny. Bude
se to líbit nejen dětem, ale i dospělým.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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PLÁŽE JAKO
V KARIBIKU

Nejmenšímu baleárskému
ostrůvku Formentera, který se
nalézá vzdušnou čarou asi 6 km
jižně od Ibizy, se často kvůli jeho
plážím z bílého písku, které se
táhnou na více než 20 km pobřeží,
říká „Karibik Středomoří“. Pláže
jsou téměř vždy lemovány chráněnými písečnými dunami a voda
v moři má nádherný tyrkysový
nádech. Ostrov nemá letiště, a tak
jediné spojení s ostatními ostrovy
zajišťují pravidelné trajekty nebo
malé lodě z ostrova Ibiza.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

NEJVYŠŠÍ BOD OSTROVA

Náhorní plošina La Mola je se svými 123 m n. m.
nejvýše položeným místem ostrova. Na samém okraji
strmých útesů stojí nejstarší ze tří zdejších majáků Far
de la Mola. Je cílem téměř všech výletů, které se zde
na ostrově pořádají. Když si přivstanete, bude pozorování východu slunce na tomto místě jedním z nejpůsobivějších zážitků.

S

FORMENTERA NA KOLE

Jedním z oblíbených způsobů, jak se pohybovat po ostrově, je jízda na kole. Na Formenteře je velmi podporována ekologická doprava, aby zde zůstalo zachováno co
nejčistší přírodní prostředí. Ostrov je doslova protkaný
cyklostezkami a při výběru tras tak můžete být opravdu
kreativní. Výhodou je, že je ostrov víceméně plochý
a všechna místa jsou tak na kole snadno dosažitelná.

Volejte zdarma 800 12 10 10

R

OSAMĚLÝ MAJÁK

Vyhledávaným místem je i nejjižnější cíp ostrova
a Baleárského souostroví vůbec, mys Cap de Barbaria s majákem a obrannou věží Torre des Garroveret,
která sloužila k obraně ostrova před častými pirátskými
nájezdy. K majáku vede cesta pustou a skalnatou krajinou. Odměnou vám bude pohled na zapadající slunce,
který navodí tu správnou romantickou atmosféru.
Za jasného počasí je odsud údajně vidět i pobřeží Afriky.

T

SLANÁ JEZERA

Slaná jezera Estany Pudent a Estany d’es Peix jsou
součástí přírodního parku Ses Salines, který se rozkládá na severu ostrova. V případě Estany Pudent se
původně jednalo o sladkovodní lagunu, která byla až
na přelomu 18. a 19. století spojena úzkým kanálem
s mořem. Jezera s okolními mokřady jsou aktuálně jednou z významných ornitologických oblastí Formentery,
kde můžete pozorovat desítky druhů ptáků, mezi nimiž
nechybí ani vzácní plameňáci.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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IBIZA A FORMENTERA

TO NEJLEPŠÍ
A
B
C
D
E

Es Vedrà
Dalt Vila
Ses Salines
Es Cubells
Obranné věže

KRÁSY FORMENTERY
P
Q
R
S
T

Pláže jako v Karibiku
Nejvyšší bod ostrova
Osamělý maják
Formentera na kole
Slaná jezera

J

L

San

E
F

I

Cala Tarida
H

NEJKRÁSNĚJŠÍ
PLÁŽE
F
G
H
I
J

D
A

Cala Bassa
Platja d'en Bossa
Cala Vadella
Cala Comte
Cala Salada

E
M
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K
L
M
N
O

Relax na pláži
Akvárium Cap Blanc
Lodní výlet
Aquapark Aguamar
Turistický vláček

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Portinatx
O

Port de San Miguel
O

Cala San Vicente

O

Es Cana
IBIZA

E

S’Argamassa

n Antonio
Cala Llonga
Talamanca
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STŘEDOZEMNÍ
MOŘE
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S

Sant
Francesc

FORMENTERA

Q

5 km

R

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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POBYTOVÉ OBLASTI
PLAYA D’EN BOSSA
Doba transferu z letiště cca 15 minut

1 Hotel Playasol Mare Nostrum ccc
2 Hotel Fergus Style Bahamas cccc
3 Hotel Grand Palladium White Island

1

Resort & Spa ccccc

str. 184
str. 183
str. 181

4 Hotel Grand Palladium Palace Ibiza
Resort & Spa ccccc

str. 182

2
3
4

CALA LLONGA

1

Doba transferu z letiště cca 35 minut

1 Aparthotel Globales Montemar ccc
2 Hotel Sirenis Cala Llonga Resort ccc

str. 186
str. 185

2

ES CANA
Doba transferu z letiště cca 45 minut

1
str. 187

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

1 Hotel ALUA Miami Ibiza cccc

178

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

CALA SAN VICENTE
Doba transferu z letiště cca 60 minut

1 Hotel Grupotel Cala San Vicente cccc

str. 188

1

PORTINATX / SAN MIGUEL
Doba transferu z letiště cca 60 minut

2 1

1 Hotel Sandos El Greco cccc
2 Hotel BG Portinatx Beach Club cccc
3 Hotel Olé Galeon Ibiza cccc
4 Hotel Cartago ccc

str. 190
str. 189
str. 191
str. 192

3
4

SAN ANTONIO / CALA GRACIÓ
Doba transferu z letiště cca 45 minut

1 Hotel Fiesta Tanit ccc
2 Hotel Playasol Riviera ccc
3 Hotel ALUA Hawaii Ibiza cccc
4 Hotel Osiris Ibiza ccc
5 Hotel Playasol San Remo ccc

1

str. 193
str. 194
str. 195
str. 197
str. 196

3
4

2

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

5

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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POBYTOVÉ OBLASTI
CALA TARIDA
1

Doba transferu z letiště cca 40 minut

1 Hotel Playasol Cala Tarida cccd
2 Hotel Insotel Tarida Beach Sensatori Resort ccccc
3 Hotel Insotel Club Tarida Playa cccc

str. 201
str. 198
str. 200

2

3

FORMENTERA –
PLAYA MIGJORN
Doba transferu z letiště cca 120 minut

1 Hotel Insotel Formentera Playa cccc
2 Hotel Insotel Club Maryland ccc

str. 204
str. 206

Přílet na ostrov Ibiza s následným lodním transferem (cca 30 min.).
V případě nenavazujících spojů bude zajištěno ubytování na ostrově
Ibiza. Služby delegáta na ostrově Formentera pouze na telefonu.

1

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

2
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,5

Hotel Grand Palladium White Island
Resort & Spa ccccc

TripAdvisor 2 079 hodnotících

ŠPANĚLSKO > IBIZA > PLAYA D’EN BOSSA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Kvalitní ubytování pro náročné klienty

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis,

• Ideální poloha přímo u krásné písečné pláže

volejbal, fitness, pétanque, šipky, fotbal a minigolf.

• Bohatý program all inclusive 24 hodin denně

Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži.

Dvoulůžkový pokoj

ZVLÁŠTNOSTI Možnost využití veškerých služeb
Transfer z letiště: cca 15 minut

a zázemí sousedního hotelu Grand Palladium Palace Ibiza
Resort & Spa.

Pláž: písečná u hotelu

ZÁBAVA Pravidelné animační a zábavné

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, dětské hřiště,

Dítě: letenka zdarma

miniklub (4–12 let), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
pro handicapované klienty (na vyžádání). Bezbariérový

i zábavní možnosti a zastávka linkového autobusu v pěší

pohyb po areálu včetně vstupu do bazénu.

vzdálenosti od hotelu. Hlavní město Ibiza cca 6 km. Vzhledem

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

k poloze v blízkosti letiště občas možný hluk od letadel.

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

VYBAVENÍ 430 pokojů, vstupní hala s recepcí, restaurace

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Island, restaurace La Sal, 3 à la carte restaurace, lobby bar, obchod

WEB www.palladiumhotelgroup.com

se suvenýry, konferenční salonek. Venku bazén, bar u bazénu

all inclusive

a terasa na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž Playa d’en Bossa s pozvolným vstupem

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

do moře přímo u hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.

• Pozdní kontinentální snídaně

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč

• Lehký snack, káva, čaj a sladké pečivo

vlasů, župany), individuální klimatizace, telefon, TV/sat.,
minilednička, trezor, set na přípravu kávy a čaje, balkon
nebo terasa. DRLV: viz DR, boční výhled na moře.

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

PRO HANDICAPOVANÉ Pokoje přizpůsobené
POLOHA Přímo u vyhlášené pláže Playa d’en Bossa. Nákupní

po celý den
• Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje
místní i mezinárodní výroby 24 hodin denně

DRS: viz DR, prostornější, hydromasážní vana.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRLV) hhh
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh

| Hhi | hii

| Hhii | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Grand Palladium Palace Ibiza
Resort & Spa ccccc

TripAdvisor 4 066 hodnotících

ŠPANĚLSKO > IBIZA > PLAYA D’EN BOSSA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

• Kvalitní ubytování pro náročné přímo

all inclusive

nebo terasa. DRLV: viz DR, boční výhled na moře.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

DRS: viz DR, prostornější, přízemí s terasou.

u písečné pláže a zároveň v blízkosti města

JS: viz DR, prostornější, s obývacím koutem

• Pozdní kontinentální snídaně

• Doporučujeme pro páry i pro rodiny s dětmi

a opticky oddělenou ložnicí, přehrávač DVD.

• Sladké pečivo, káva a čaj po celý den

• Chutná kuchyně a bohatý program all inclusive

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRP, DRLV) hhh

Transfer z letiště: cca 15 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhhi
Junior suite (JS) hhhi

• Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje
| Hhi | hii

místní i mezinárodní výroby 24 hodin denně

| Hhii | hii

| Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, volejbal,
fitness, pétanque, šipky, fotbal. Za poplatek: biliár,
vodní sporty na pláži.

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

ZVLÁŠTNOSTI Možnost využití veškerých služeb a zázemím
POLOHA Přímo u pláže uprostřed rozlehlého areálu v okrajové

sousedního hotelu Grand Palladium White Island Resort & Spa.

části Playa d’en Bossa, v blízkosti chráněné přírodní rezervace.

ZÁBAVA Pravidelné animační a zábavné

Nákupní i zábavní možnosti a zastávka linkového autobusu v pěší

programy pro děti i dospělé.

vzdálenosti od hotelu. Hlavní město Ibiza cca 6 km. Vzhledem

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště se splash parkem,

k poloze v blízkosti letiště občas možný hluk od letadel.

dětské hřiště, miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

VYBAVENÍ 410 pokojů rozmístěných do 5 dvoupatrových

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

a 1 třípatrové budovy v zahradě, vstupní hala s recepcí,

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

hlavní bufetová restaurace, 3 restaurace à la carte, bar,

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

obchod se suvenýry, konferenční místnost a salonky.

WEB www.palladiumhotelgroup.com

Venku 2 bazény, snack bar u bazénu a terasa na slunění

wellness & spa

s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Vyhlášená písečná pláž Playa d’en Bossa

• Hotelové spa centrum Zentropía

s pozvolným vstupem do moře přímo u hotelu,

• Vstup od 16 let

lehátka a slunečníky za poplatek.

• Za poplatek: hydrotermální okruh,

POPIS POKOJŮ DR/DRP: koupelna/WC (hydromasážní

masáže, sauna, kadeřnictví, zdravotní,

vana, vysoušeč vlasů, župany), individuální klimatizace, telefon,

relaxační a zkrášlující procedury

TV/sat., minibar, trezor, set na přípravu čaje a kávy, balkon

182

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,5

Hotel Fergus Style Bahamas cccc

TripAdvisor 544 hodnotících

ŠPANĚLSKO > IBIZA > PLAYA D’EN BOSSA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: sportovní

• Oblíbený hotel vhodný pro rodiny s dětmi

hřiště, stolní tenis, vodní pólo, fitness.

• Vyberte si z více typů stravování

Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži.

• Ideální lokalita přímo u písečné

ZÁBAVA Příležitostné animační programy a večerní show.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

pláže Playa d’en Bossa

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.
Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná cca 20 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

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

wellness & spa
• The Bahamas Club Spa

Dítě: letenka zdarma

• Za poplatek: vířivka, pára, sauna
a různé druhy masáží

Eivissa cca 5 km, zastávka linkového autobusu u hotelu. Vzhledem
k poloze v blízkosti letiště možný občasný hluk od letadel.
VYBAVENÍ 514 pokojů v hlavní a několika vedlejších
budovách. Vstupní hala s recepcí, restaurace, lobby bar,
à la carte restaurace, obchod se suvenýry, konferenční
místnost. Venku bazén, snack bar u bazénu, terasa

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack – sendviče, zmrzlina, pizza,
sladké pečivo (10.00–18.00 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

POLOHA Na okraji střediska Playa d’en Bossa. Hlavní město

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Vyhlášená písečná pláž s pozvolným vstupem do moře
Playa d’en Bossa cca 20 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
centrální klimatizace s individuální regulací, TV/sat., telefon,
minibar, trezor za poplatek, balkon nebo terasa. DRS: viz DR,
vířivka na balkoně/terase.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS) Hhii

| Hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
večeře formou bufetu nebo programu all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel Playasol Mare Nostrum ccc

TripAdvisor 2 839 hodnotících

ŠPANĚLSKO > IBIZA > PLAYA D’EN BOSSA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení

• Přímo v oblíbeném středisku Playa d’en Bossa

večeře formou bufetu (vybrané nealkoholické nápoje, voda, pivo

• Doporučujeme zejména pro mladé či páry

a stolní víno u večeře v ceně) nebo programu all inclusive.

• Možnost stravování all inclusive

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.

• Písečná pláž v bezprostřední blízkosti

Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži.
PRO HANDICAPOVANÉ Pokoje přizpůsobené

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.
WEB www.marenostrumhotelibiza.com

POLOHA V oblíbeném a živém letovisku Playa d’en Bossa.
Nákupní i zábavní možnosti v okolí hotelu. Zastávka linkového
autobusu cca 200 m. Klub Hї Ibiza cca 12 m. Kluby Amnesia
a Privilege cca 6 km. Centrum hlavního města Eivissa cca 1 km.
VYBAVENÍ 520 pokojů, 4 patra, výtah. Vstupní hala s recepcí,
restaurace, bar, konferenční prostory. Venku bazén, snack bar

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

pohyb po areálu, včetně vstupu do bazénu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Dítě: zcela zdarma

184

pro handicapované klienty (na vyžádání). Bezbariérový

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack – sendviče, zmrzlina,
sladké pečivo (11.00–18.00 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

u bazénu a terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Oblíbená písečná pláž Playa d’en Bossa cca 100 m (přístup
přes místní komunikaci). Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
individuální klimatizace, trezor, TV/sat., telefon, balkon nebo
terasa. DRY: viz DR, 2 samostatná lůžka. SR: viz DR, 1 lůžko.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRY) hhh
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

| Hhi | hii

| Hi

Jednolůžkový pokoj (SR) h

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Hotel Sirenis Cala Llonga Resort ccc

4,0
TripAdvisor 4 138 hodnotících

ŠPANĚLSKO > IBIZA > CALA LLONGA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

• S překrásnými výhledy na okolní přírodu a záliv

volejbal, šipky a další sportovní aktivity v rámci animačních

• Pouze 50 m od pěkné písečné pláže

programů. Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži.

s pozvolným vstupem do moře
• Program all inclusive za výhodnou cenu

ZÁBAVA Příležitostné animační programy.
PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště a dětský splash
park, dětská postýlka zdarma (na vyžádání), dětské hřiště.

Transfer z letiště: cca 35 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby
a na pokojích (max. 2 přístroje).
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.sirenishotels.com

Dítě: letenka zdarma

POLOHA Na jihovýchodním pobřeží ostrova v klidné
části letoviska Cala Llonga. V okolí hotelu bary, restaurace
i nákupní možnosti. Hlavní město Ibiza cca 12 km. Zastávka
linkového autobusu v pěší vzdálenosti od hotelu.
VYBAVENÍ 677 pokojů ve 3 budovách (3–5 pater,
výtahy). Vstupní hala s recepcí, 2 hotelové restaurace,

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack – hamburgery, párky
v rohlíku, sendviče, hranolky
a zmrzlina (10.00–18.30 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

bar. Venku 3 bazény, snack bar u bazénu a terasa
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž Cala Llonga s pozvolným vstupem
do moře cca 50 m (možný přístup po schodech přímo
od hotelu). Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), individuální klimatizace (15. 6. – 15. 9.), trezor
za poplatek, TV/sat., telefon, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| Hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,0

Aparthotel Globales Montemar ccc

TripAdvisor 870 hodnotících

ŠPANĚLSKO > IBIZA > CALA LLONGA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Oblíbený resort se stálou klientelou

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: víceúčelové

• Ideální varianta pro rodiny

hřiště, stolní tenis, šipky, a další sportovní aktivity v rámci
animačních programů. Za poplatek: vodní sporty na pláži.

s dětmi, mladé i páry
• Stravování all inclusive v ceně

ZÁBAVA Pravidelné denní a večerní
animační programy pro děti i dospělé.

Transfer z letiště: cca 20 minut

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště,
miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Pláž: písečná u hotelu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

INTERNET Za poplatek: WiFi v celém hotelu
(v některých částech areálu omezený signál).

Dítě: letenka zdarma

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

POLOHA Na jihovýchodním pobřeží ostrova
v klidné kopcovité části letoviska Cala Llonga. Hlavní
město Ibiza cca 10 km. Santa Eulalia cca 5 km. Zastávka
linkového autobusu cca 500 m od hotelu.
VYBAVENÍ Komplex 208 pokojů situovaných

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

ve 14ti kaskádovitě umístěných budovách ve svahu.
Vstupní hala s recepcí, bar, restaurace, společenské

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack během dne (10.30–18.00 hod.),
zmrzlina
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

prostory. Venku bazén, snack bar u bazénu, terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Písečná pláž Cala Llonga s pozvolným vstupem do moře
cca 700 m z kopce. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
individuální klimatizace, minilednička, TV/sat., telefon, trezor
za poplatek, balkon nebo terasa. FR: viz DR, oddělená ložnice,
obývací místnost s rozkládací pohovkou a kuchyňským koutem.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
Rodinný pokoj (FR) hhhi

186

all inclusive

| Hh | hii

| Hhii | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Hotel ALUA Miami Ibiza cccc

4,0
TripAdvisor 4 192 hodnotících

ŠPANĚLSKO > IBIZA > ES CANA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Oblíbený hotel se stálou klientelou

Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Ideální poloha přímo u písečné pláže

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

• Vhodné zejména pro rodinnou dovolenou

hřiště na fotbal a basketbal. Za poplatek: biliár,

• Možnost stravování all inclusive

půjčovna kol a vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Pravidelné animační programy pro děti i dospělé.

Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

PRO DĚTI Dětský splash park s vodními atrakcemi, dětské
hřiště, miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Pokoje přizpůsobené pro
handicapované klienty. Bezbariérový pohyb v celém areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

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

POLOHA Přímo u pláže, cca 300 metrů od centra střediska

WEB www.aluahotels.com

Es Cana s řadou nákupních a zábavních možností, restaurací i barů.

all inclusive

vstupní hala s recepcí, společenská místnost s TV/sat., hlavní

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

restaurace, bar/kavárna. V zahradě bazén, snack bar u bazénu

• Lehký snack během dne, zmrzlina

a terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

• Odpolední káva, čaj a sladké pečivo

PLÁŽ Písečná pláž Es Canar s pozvolným vstupem do moře

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

přímo u hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

VYBAVENÍ 365 pokojů ve 2 budovách, 5 pater, výtahy,

nápoje místní výroby (10.30–23.30 hod.)

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek,
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
DRSVS: viz DRSV, minibar, přehrávač DVD, set na přípravu
čaje a kávy, župan. FR: viz DR, prostornější. FRSV: viz DRSV,
prostornější. SR: viz DR, bez balkonu a bez výhledu.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV, DRSVS) hhh | Hhi | hii
Rodinný pokoj (FR, FRSV) hhhi | Hhii
Jednolůžkový pokoj (SR) h

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Grupotel Cala San Vicente cccc

TripAdvisor 302 hodnotících

ŠPANĚLSKO > IBIZA > CALA SAN VICENTE
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Výhodná poloha přímo u krásné písečné pláže

Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Možnost programu all inclusive

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis

• Ideální místo pro odpočinkovou dovolenou

(tvrdý povrch, cca 300 m od hotelu), stolní tenis, volejbal.
Za poplatek: biliár, půjčovna kol, škola potápění na pláži.

Transfer z letiště: cca 60 minut

PRO DĚTI Integrované dětské brouzdaliště,
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Pláž: písečná u hotelu

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 2 pokoje

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

částečně přizpůsobené pro handicapované klienty.
Bezproblémový pohyb v části areálu hotelu.

Dítě: letenka zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Za poplatek: WiFi,
PPOLOHA V malebné zátoce Cala San Vicente

internetový koutek v lobby.

na severovýchodě ostrova. V blízkosti malý supermarket

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

a obchod se suvenýry. Větší letoviska Es Canar cca 6 km,

WEB www.grupotel.com

Santa Eulalia cca 15 km. Zastávka linkového autobusu

all inclusive

cca 100 m. Hlavní město ostrova Ibiza cca 30 km.

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

VYBAVENÍ 117 pokojů, 5 pater, výtahy, vstupní hala s recepcí,

• Odpolední káva, čaj a sladké pečivo se zákusky

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

• 5× v týdnu zdarma doplňovaný

PLÁŽ Přímo u krásné písečné pláže Cala San Vicente,

minibar na pokoji
• Vybrané alkoholické a nealkoholické

lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů)

nápoje místní výroby (10.30–24.00 hod.)

individuální klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor
za poplatek, balkon nebo terasa s výhledem na moře.
SR: viz DRSV, bez balkonu. JSSV: viz DRSV, prostornější
s opticky oddělenou obývací zónou.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhi

| Hii

Jednolůžkový pokoj (SR) h
Junior suite (JSSV) hhi
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• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

hlavní restaurace, bar. Venku bazén, bar u bazénu, terasa

| Hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel BG Portinatx Beach Club cccc

TripAdvisor 1 585 hodnotících

ŠPANĚLSKO > IBIZA > PORTINATX
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

• Výhodná poloha v blízkosti pláže v klidné
lokalitě ideální pro odpočinkovou dovolenou
• Doporučujeme pro páry i rodiny s dětmi

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh
Rodinný pokoj (FR) hhh
Junior suite (JS) hhh

Junior Suite

| Hhi | hii

| Hhii

| Hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: zcela zdarma

Možnost dokoupení programu all inclusive. U večeře
vyžadováno formální oblečení, u pánů dlouhé kalhoty.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
stolní tenis, tenis (osvětlení a vybavení za poplatek).
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI Díky umístění ve svahu je
osobám se sníženou pohyblivostí.

klidné lokalitě letoviska Portinatx. V blízkém okolí

ZÁBAVA Pravidelné animační programy pro děti i dospělé.

minimarket. Hlavní město Ibiza cca 25 km, pravidelné

PRO DĚTI Dětský bazén s vodními atrakcemi, miniklub,

linkové spojení, zastávka cca 200 m od hotelu.

hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

VYBAVENÍ Rozlehlý resort ve svahu s 243 pokoji

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

v několika terasovitě umístěných blocích v zahradě, vstupní

INTERNET Zdarma: na pokojích typu JS a v lobby.

hala s recepcí, restaurace, à la carte restaurace, 2 bary, Sky

Za poplatek: WiFi v celém hotelu.

bar (zóna na střeše s vířivkami a barem pouze pro dospělé,

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

vstup od 18 let), malá wellness zóna (vstup od 18 let)

WEB www.bghotels.com

za poplatek. Venku 2 bazény, snack bar u bazénu a terasa

all inclusive

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Malá písečná pláž Cala Imatge v zálivu přímo u hotelu,

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

u vstupu místy kamenité podloží (přístup po schodech).

• Pozdní snídaně (10.30–11.30 hod.)

POPIS POKOJŮ DR/FR: koupelna/WC, individuální

• Lehký snack během dne, zmrzlina

klimatizace, stropní ventilátor, TV/sat., telefon, trezor za poplatek,

• Odpolední káva, čaj, zákusky a sladké pečivo

minilednička, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

na moře. JS: viz DR, přízemí s předzahrádkou, set na přípravu

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

v areálu větší množství schodů. Nedoporučujeme
POLOHA V severní části ostrova ve velmi

nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)

čaje a kávy, minibar doplňován denně vodou a soft drinky zdarma.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

189

4,0

Hotel Sandos El Greco cccc

TripAdvisor 893 hodnotících

ŠPANĚLSKO > IBIZA > PORTINATX
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

• Hotel po kompletní renovaci v klidné lokalitě,
vhodný pro odpočinkovou dovolenou

do Royal Elite Lounge a vybrané značkové nápoje zdarma.
Bar Royal Elite u pláže vč. lehátek a nápoje zdarma.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Program all inclusive v ceně

Dvoulůžkový pokoj (DRS, DRP, DRELI) hh

• Přímo u písečné pláže s pozvolným

Jednolůžkový pokoj (SR) h

vstupem do moře

| H

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Pouze pro dospělé osoby

fitness, šipky a sporty v rámci animačních programů.
Za poplatek: biliár, masáže, vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pouze osoby starší 16 let.
ZÁBAVA Pravidelné animační programy.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
Za poplatek: internetový koutek v lobby.

POLOHA V klidném letovisku Portinatx na severu

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

ostrova. Nákupní a zábavní možnosti cca 300 m.

WEB www.sandos.com

Hlavní město Ibiza cca 25 km, pravidelné spojení

all inclusive

linkovým autobusem (zastávka cca 200 m).

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

VYBAVENÍ 250 pokojů, 5 pater, 2 výtahy, vstupní

190

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

hala s recepcí, bar/kavárna, restaurace à la carte, hlavní

• Lehký snack během dne

restaurace, společenské prostory, obchod se suvenýry.

• Odpolední káva, čaj a zákusky

Venku bazén, snack bar u bazénu, chill-out zóna s vířivkou,

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře
přímo u hotelu (přístup na pláž po několika

nápoje (09.00–23.00 hod.)
• 1× za pobyt možnost večeře v à la
carte restauraci (rezervace nutná)

schodech), lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRS/DRP: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), individuální klimatizace, minibar,
trezor za poplatek, TV/sat., telefon, balkon nebo terasa.
DRELI: viz DRS, župany, trepky, trezor zdarma, přístup

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel Olé Galeon Ibiza cccc

TripAdvisor 1 290 hodnotících

ŠPANĚLSKO > IBIZA > PORT DE SAN MIGUEL
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Oblíbený hotel se stálou klientelou

Možnost dokoupení programu all inclusive. U večeře

• Ideální místo pro klidnou

vyžadováno formální oblečení, u pánů dlouhé kalhoty.
PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, miniklub

dovolenou v blízkosti pláže
• Možnost programu all inclusive
• Doporučujeme pro páry i rodiny s dětmi

a hřiště pro děti, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.
Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

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

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Dítě: zcela zdarma

• Lehký snack během dne
• Vybrané alkoholické a nealkoholické

POLOHA V klidné lokalitě ve svahu přímo u zálivu San

nápoje místní výroby (10.30–24.00 hod.)

Miguel. Městečko San Miguel cca 4 km. Santa Gertrudis
cca 11 km. Hlavní město ostrova Eivissa cca 30 km.
VYBAVENÍ 182 pokojů, výtah, vstupní hala s recepcí, lobby
bar, úschovna zavazadel, restaurace, chill-out zóna pro dospělé.

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

Venku bazén, snack bar a terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře
cca 200 m (přístup z mírného kopce, po schodech),
lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
individuální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek.
DRSV: viz DR, výhled na moře. FRSV: viz DRSV, prostornější.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

| Hi

Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhh
Rodinný pokoj (FR) hhhh

| Hhi | hii

| Hhhi | hhii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,5

Hotel Cartago ccc

TripAdvisor 706 hodnotících

ŠPANĚLSKO > IBIZA > PORT DE SAN MIGUEL
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy a show.
PRO DĚTI Integrované dětské brouzdaliště, miniklub

• V klidné lokalitě v ideální poloze
přímo u písečné pláže

(4–12 let) a hřiště pro děti, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

• Vhodné pro rodinnou dovolenou

INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Transfer z letiště: cca 60 minut

WEB www.hotelcartago.com

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Dítě: zcela zdarma

• Lehký snack během dne
• Vybrané alkoholické a nealkoholické

POLOHA V klidné lokalitě ve svahu přímo u zálivu San Miguel.

nápoje místní výroby (10.30–24.00 hod.

Městečko San Miguel cca 4 km. Santa Gertrudis cca 11 km.
Hlavní město ostrova Eivissa cca 30 km. Zastávka linkového
autobusu cca 20 m.
VYBAVENÍ 196 pokojů, výtah, vstupní hala s recepcí,
bar, restaurace. Venku bazén, snack bar a terasa s lehátky

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře cca 100 m
(přístup po schodech), lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
individuální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek.
DRSV: viz DR, výhled na moře. FR: viz DR, prostornější.
FRSV: viz FR, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRP, DRSV) hh
Rodinný pokoj (FR, FRSV) hhii

| Hi

| Hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,
volejbal. Za poplatek: půjčovna kol, 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. 416–417

4,0

Hotel Fiesta Tanit ccc

TripAdvisor 2 482 hodnotících

ŠPANĚLSKO > IBIZA > SAN ANTONIO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Oblíbený hotel se stálou klientelou

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRP, DRSS) hhh

• Bohatý program all inclusive v ceně

Čtyřlůžkový pokoj (QR) hhhh

• Klidné okolí stranou rušného centra

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Doporučujeme rodinám s dětmi

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

| Hhi | Hii

| Hhhi | hhii

pétanque, minigolf, sportovní aktivity v rámci animačních
Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

programů. Za poplatek: biliár, tenis, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Pravidelné animační a zábavné programy
pro děti i dospělé, večerní vystoupení.
PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště s malými
skluzavkami a vodními atrakcemi, dětské hřiště, miniklub
(4–12 let), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

POLOHA Na severozápadním pobřeží ostrova

INTERNET Za poplatek: WiFi, internetový koutek.

v klidnější lokalitě Cala Gració. Centrum střediska

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

San Antonio cca 2 km. Hlavní město Ibiza cca 17 km.

WEB www.palladiumhotelgroup.com

Nejbližší nákupní možnosti cca 100 m od hotelu.

all inclusive

hala s recepcí, společenská místnost s TV/sat., hlavní
restaurace, bar/kavárna, obchod se suvenýry. V zahradě
bazén, snack bar u bazénu a terasa na slunění s lehátky
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ Písečná pláž Cala Gració s pozvolným vstupem

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehké občerstvení formou snacku mimo

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

VYBAVENÍ 386 pokojů, 7 pater, 3 výtahy, vstupní

hlavní jídla (11.00–12.00 a 15.00–18.00 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)

do moře cca 100 m od hotelu (přístup na pláž po několika
schodech), lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR/DRP: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), individuální klimatizace, telefon, TV/sat.,
stropní ventilátor, trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
DRSS: viz DR, strana k moři. QR: viz DR, prostornější.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Playasol Riviera ccc

TripAdvisor 1 574 hodnotících

ŠPANĚLSKO > IBIZA > SAN ANTONIO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení

• Zrenovovaný hotel v klidné části

polopenze plus (včetně vybraných nealkoholických nápojů, vody,

střediska San Antonio

piva nebo stolního vína u večeře) nebo programu all inclusive.

• V těsné blízkosti písečné pláže a v dosahu
nákupních a zábavních možností

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: biliár,
minigolf a vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Nákupní a zábavní možnosti v cca 3 km

• Dobré autobusové a lodní spojení
na nejkrásnější pláže západního pobřeží

vzdáleném centru střediska San Antonio.
PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště,
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 45 minut

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

3 pokoji přizpůsobenými pro handicapované

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

klienty. Bezbariérový pohyb po areálu.
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.

Dítě: zcela zdarma

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

POLOHA Na západním pobřeží ostrova přímo v zálivu
San Antonio. Nejbližší nákupní i zábavní možnosti v blízkém

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

VYBAVENÍ 168 pokojů, 4 patra, výtah, vstupní hala

• Lehký snack během dne (11.00–18.00 hod.)

s recepcí, společenské prostory, bar a restaurace. Venku

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

2 bazény s lehátky a slunečníky zdarma a snack bar u bazénu.

nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

PLÁŽ Písečná pláž Xinxó cca 150 m. Přístup na pláž přes
místní komunikaci. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
TV/sat., individuální klimatizace, telefon, trezor za poplatek
a balkon nebo terasa. SR: viz DR. DRSVS: viz DR,
ve vyšším patře s garantovaným výhledem na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| Hhi | hii

Jednolůžkový pokoj (SR) h
Dvoulůžkový pokoj superior (DRSV) hh
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all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

okolí hotelu. Centrum města San Antonio cca 3 km.

Volejte zdarma 800 12 10 10

| Hi

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,5

Hotel ALUA Hawaii Ibiza cccc

TripAdvisor 2 582 hodnotících

ŠPANĚLSKO > IBIZA > SAN ANTONIO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Oblíbený hotel se stálou klientelou
přímo u písečné pláže
• Pobřežní promenáda i živé centrum
střediska v pěší vzálenosti od hotelu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV, DRPMS) hhh | Hhi | hii
Rodinný pokoj (FRSV) hhhi | Hhii
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.

Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní animační programy
pro děti i dospělé. Večerní vystoupení a show.
PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, dětské hřiště,
miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Pokoje přizpůsobené pro
handicapované klienty. Bezbariérový pohyb v celém areálu.

POLOHA V zálivu San Antonio, přímo u pláže a promenády.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Rušné centrum střediska San Antonio cca 2 km. Nákupní

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

a zábavní možnosti i množství barů, restaurací a zastávka

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

linkového autobusu v pěší vzdálenosti od hotelu.

WEB www.aluahotels.com

VYBAVENÍ 209 pokojů, 9 pater, výtahy, vstupní hala

all inclusive

restaurace. Venku bazén, bar u bazénu, terasa na slunění

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

s lehátky a slunečníky zdarma.

• Lehký snack během dne, zmrzlina pro děti

PLÁŽ Přímo u písečné pláže Es Puet s pozvolným

• Odpolední káva, čaj a sladké pečivo

vstupem do moře, lehátka a slunečníky za poplatek.

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

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

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

s recepcí, společenská místnost s TV/sat., bar a hlavní

nápoje místní výroby (10.30–23.30 hod.)

individuální klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek,
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
DRPMS: viz DRSV, minibar, přehrávač DVD,
set na přípravu čaje a kávy, župan, trezor zdarma.
FRSV: viz DRSV, prostornější.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel Playasol San Remo ccc

3,5
TripAdvisor 1 913 hodnotících

ŠPANĚLSKO > IBIZA > SAN ANTONIO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

• Možnost stravování all inclusive

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

• Nákupy a zábava v okolí hotelu

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby

• Doporučujeme zejména pro mladé či páry

a v části společných prostor.

• Přímo u písečné pláže

stolní tenis. Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
Transfer z letiště: cca 40 minut

WEB www.sanremohotelibiza.com

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

all inclusive

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack – sendviče, zmrzlina,

Dítě: zcela zdarma

sladké pečivo (11.00–18.00 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické

POLOHA Přímo v San Antoniu v části záliv San Antonio, cca

nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

2 km od centra města. Nákupní možnosti, bary a restaurace
v okolí. Taneční kluby Amnesia a Privilege cca 9 km. Hlavní město
Eivissa cca 17 km. Zastávka linkového autobusu cca 50 m.
VYBAVENÍ 148 pokojů, 4 patra, výtah. Vstupní hala

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

s recepcí, restaurace, bar, společenské prostory s TV. Venku
bazén, terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž S’Estanyol s pozvolným vstupem
do moře cca 50 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, trezor za poplatek, TV/sat., telefon, balkon
nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh

| Hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
Možnost dokoupení polopenze plus (včetně vybraných
nealkoholických nápojů, vody, piva a stolního vína
u večeře) nebo programu all inclusive.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,5

Hotel Osiris Ibiza ccc

TripAdvisor 245 hodnotících

ŠPANĚLSKO > IBIZA > SAN ANTONIO
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

a dobrým poměrem kvalita a cena

Za poplatek: tenisový kurt, biliár, půjčovna kol,

• Oblíbený rodinný hotel se stálou klientelou

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: volejbal.

• Ideální poloha v blízkosti pláže

vodní sporty na pláži.

• V blízkém okolí řada zábavních

ZÁBAVA 1× týdně večerní zábavné programy.
PRO DĚTI Dětské hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

i nákupních možností

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cc

Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

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

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

POLOHA V jižní části zálivu San Antonio. V blízkém
okolí množství obchodů, barů a restaurací. Pravidelné
autobusové spojení do centra střediska San Antonio
(cca 3 km). Hlavní město Ibiza cca 17 km.
VYBAVENÍ 97 pokojů, 2 patra, výtah, vstupní hala s recepcí

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

a trezorem za poplatek, společenská místnost s TV/sat.,
snack bar/kavárna, hlavní restaurace a minimarket. Venku
bazén, terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž Es Puet cca 50 m (oddělená pobřežní
komunikací a promenádou), lehátka a slunečníky za poplatek.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| Hhii | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRLF) hh

| Hi

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
individuální klimatizace, stropní ventilátor, TV/sat., telefon,
minilednička za poplatek, balkon nebo terasa. DRLF: viz DR,
méně prostorné, terasa; situované v přízemí.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel Insotel Tarida Beach Sensatori Resort ccccc

4,0
TripAdvisor 2 257 hodnotících

ŠPANĚLSKO > IBIZA > CALA TARIDA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,

• Hotelový resort v klidném zálivu

župany), individuální klimatizace, telefon, TV/sat., domácí

s jednou z nejkrásnějších pláží

obuv, minilednička, trezor, balkon nebo terasa. JS: viz DR,

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou
bufetu (příp. výběrem z menu

• Bohatý program all inclusive

prostornější (možné ubytovat pouze osoby od 18 let).

ve vybraných à la carte restauracích

• Ideální volba pro páry

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Pozdní snídaně pro (10.30–11.30 hod.)

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhi

• Lehký snack, zmrzlina, odpolední káva,

a náročnější rodiny s dětmi

| Hhii | hii

Junior suite (JS) hh
Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
U večeří vyžadováno formální oblečení.

čaj a sladké pečivo (10.30–17.30 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (10.30–24.00 hod.)

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness
(vstup od 16 let), stolní tenis, biliár, 2 tenisové kurty (rakety
oproti kauci), plážový volejbal, sportovní aktivity v rámci
animačních programů. Za poplatek: jóga, škola

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

potápění a vodní sporty na pláži, golfové hřiště cca 15 km.
POLOHA V klidné části letoviska přímo u zálivu

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní

a pláže Cala Tarida. Horská vesnička San José cca 6 km.

animační programy pro děti i dospělé.

Středisko San Antonio cca 10 km. Hlavní město Ibiza cca

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště

17 km. Zastávka linkového autobusu v pěší vzdálenosti

s vodními atrakcemi, miniklub (4–12 let), dětské

od hotelu. Nejbližší nákupní možnosti cca 1 km.

hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

VYBAVENÍ 396 pokojů a suite, hlavní budova,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

sportovní centrum a několik menších budov s pokoji

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

v rozlehlé zahradě ve svahu. Vstupní hala s recepcí, několik

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

barů, hlavní bufetová restaurace, 5 à la carte restaurací

wellness & spa

(2 za poplatek; vždy nutná rezervace), konferenční salonek,
služby hotelové prádelny za poplatek, minimarket.
Venku několik bazénů, snack bar u bazénu, terasa

• Vstup od 18 let

• Za poplatek: vnitřní bazén, finská sauna,

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

pára, masáže, salon krásy, kosmetika,

PLÁŽ Komplex přímo u krásné písečné pláže Cala Tarida

kadeřnictví a další zkrášlující procedury

s pozvolným vstupem do moře, lehátka a slunečníky
za poplatek. Vzdálenost pokojů od pláže se může lišit
v závislosti na jejich umístění v rámci hotelového areálu.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel Insotel Club Tarida Playa cccc

4,0
TripAdvisor 961 hodnotících

ŠPANĚLSKO > IBIZA > CALA TARIDA
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Ideální místo přímo u písečné pláže

Suite (SUR) hhhi

• Stravování formou bohatého

Apartmá (AP1SV) hhhh

programu all inclusive v ceně
• Klidná lokalita vhodná pro rodinnou
či odpočinkovou dovolenou

| Hhii | hii
| Hhhi | hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové
kurty (nutná rezervace), sportovní zázemí v sousedním
hotelu Insotel Tarida Beach Sensatori Resort (cca

Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná cca 20 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

750 m) – fitness (vstup od 16 let), stolní tenis,
šipky, aquaaerobik, zumba, jóga, lekce tance a jiné.
Za poplatek: vodní sporty na pláži, škola potápění.
ZÁBAVA Pravidelné animační programy.
PRO DĚTI Dětský bazének, brouzdaliště, miniklub
Insi Club (4–12 let), židličky v restauraci, dětská postýlka
zdarma (na vyžádání). Pro děti mladší 3 let platí povinné

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

POLOHA V klidné lokalitě letoviska Cala Tarida.

nošení speciálních plenek do vody v areálu hotelu.

Městečko San José cca 7 km. Hlavní město Ibiza cca

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

22 km. V pěším okolí možnost nákupů (minimarket).

INTERNET Zdarma: WiFi Basic v celém

VYBAVENÍ Rozsáhlý areál s hlavní a vedlejší budovou

hotelu (místy může být slabší signál).

v zahradě. Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, společenské

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

prostory. Venku bazén, snack bar u bazénu, terasa na slunění

WEB www.insotelhotelgroup.com

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

all inclusive

PLÁŽ Písečná pláž Cala Tarida s pozvolným vstupem do moře
cca 20 m od hotelu (přístup také po schodech), na okrajích
pláže kamenité podloží. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ SUR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Pozdní kontinentální snídaně v baru
u bazénu (10.30–11.30 hod.)

oddělená ložnice, obývací místnost s malým kuchyňským koutem

• Lehký snack v baru (10.30–18.00 hod.)

s ledničkou, individuální klimatizace, telefon, TV/sat., trezor

• Káva, čaj, pečivo a sladké pečivo

za poplatek, v hlavní budově (přístup po schodech nebo výtahem),

(10.30–18.00 a 15.30–17.30 hod.)

výhled na bazén či zahradu. AP1SV: viz SUF, ve vedlejší budově

• Zmrzlina (10.30–18.00 hod.)

(přístup pouze po schodech, není výtah), výhled na moře.

• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (10.30–24.00 hod.)
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel Playasol Cala Tarida cccd

TripAdvisor 1 764 hodnotících

ŠPANĚLSKO > IBIZA > CALA TARIDA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Nově zrenovovaný hotel vhodný
pro rodiny s dětmi i páry

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
večeře formou bufetu (vybrané nealkoholické nápoje, voda, pivo
a stolní víno u večeře v ceně) nebo programu all inclusive.

• Klidná lokalita s krásnou písečnou

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, fitness.
Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži.

pláží, ideální k odpočinku
• Možnost programu all inclusive

ZÁBAVA Příležitostné animační programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, dětské hřiště,

Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ 3 pokoje uzpůsobené pro
handicapované klienty. Bezbariérový pohyb po areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

Dítě: zcela zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.clubcalatarida-ibiza.com

Ibiza cca 20 km. Zastávka linkového busu cca 50 m. V pěší
vzdálenosti od hotelu možnost drobných nákupů.
VYBAVENÍ 195 pokojů v hlavní budově a 3 vedlejších
budovách v zahradě (3 patra, výtah), vstupní hala s recepcí,
společenské prostory, bar, restaurace. Venku bazén, snack
bar u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack – sendviče, zmrzlina,
sladké pečivo (11.00–18.00 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

POLOHA V klidném letovisku Cala Tarida. Hlavní město

nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

PLÁŽ Písečná pláž Cala Tarida s pozvolným vstupem
do moře cca 100 m, přístup po schodech. Lehátka
a slunečníky za poplatek, osušky oproti kauci.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, trezor, TV/sat., telefon, balkon nebo terasa.
DRY: viz DR, 2 samostatná lůžka. SR: viz DR, pouze 1 lůžko.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

| Hi

Dvoulůžkový pokoj (DRY) 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. 416–417
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ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

FORMENTERA
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Insotel Formentera Playa cccc

TripAdvisor 1 408 hodnotících

ŠPANĚLSKO > FORMENTERA > PLAYA MIGJORN
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Kvalitní a oblíbený hotel známého řetězce

Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhi

• Klidná lokalita a romantické okolí

Dvoulůžkový pokoj (DRSVX) hh

• Bohatý program all inclusive

Studio (STX) hhh

• Vhodné pro páry i rodiny s dětmi

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

| Hii
| Hi

| Hhii | hii

wellness & spa

• Za poplatek: vnitřní bazén (v období
hlavní sezony zpravidla uzavřen),
masáže, kosmetický salon

U večeře vybrané nealkoholické nápoje, voda, pivo a stolní
Transfer z letiště: cca 120 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

víno zdarma. Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
2 tenisové kurty (umělý trávník), horská kola oproti
kauci, stolní tenis. Za poplatek: potápěčská
a jachtařská škola, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Pravidelné animační programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, dětské hřiště,

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

POLOHA Přímo na nejdelší pláži Playa Migjorn.

204

miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Hlavní město Sant Francesc s nákupními možnostmi, bary

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

a restauracemi cca 6 km. Přístav La Savina cca 9 km.

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

VYBAVENÍ Celkem 229 pokojů a studií situovaných

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

ve 4patrové hlavní budově a 2 samostatných komplexech

WEB www.insotel.com

v zahradě, vstupní hala s recepcí, výtahy, bar, hlavní restaurace,

all inclusive

minimarket. Venku 2 bazény, snack bar u bazénu, terasa
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

PLÁŽ Přímo na nejdelší pláži ostrova Playa Migjorn s pozvolným

• Pozdní snídaně

vstupem do moře. Před hotelem skalnaté pobřeží, písečná

• Lehký snack během dne

pláž cca 200 m (po dřevěných můstcích), lehátka a slunečníky

• Zmrzlina pro děti

za poplatek. Plážový bar/restaurace South Beach Club za poplatek.

• Odpolední čaj, káva a sladké pečivo

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

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

individuální klimatizace, TV/sat., lednička, trezor za poplatek,

nápoje místní výroby (10.30–24.00 hod.)

telefon, balkon nebo terasa. DRSVX: viz DRX, župany,
výhled na moře. STX: viz DRX, kuchyňský kout
(situované v jednopatrových budovách v zahradě).

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
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Dvoulůžkový pokoj Deluxe s výhledem na moře

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,5

Hotel Insotel Club Maryland ccc

TripAdvisor 1 698 hodnotících

ŠPANĚLSKO > FORMENTERA > PLAYA MIGJORN
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?
• Přímo u nejkrásnějšího úseku
písečné pláže na ostrově

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 4 tenisové
kurty, hřiště na minifotbal, minigolf, stolní tenis.

• Bohatá nabídka sportovního vyžití

Za poplatek: půjčovna kol, potápěčská

• Kvalitní program all inclusive

a jachtařská škola, vodní sporty na pláži.

• Hotelový splash park pro děti

ZÁBAVA Pravidelné denní a večerní
animační programy pro děti i dospělé.

Transfer z letiště: cca 120 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, nově
vybudovaný splash park, dětské hřiště, miniklub,
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a u bazénu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.insotel.com

POLOHA Rozsáhlý areál v klidné lokalitě u piniového
lesa, v mírném svahu. Zastávka linkového autobusu v blízkosti

ŠPANĚLSKO
IBIZA A FORMENTERA

hotelu. Přístav La Savina cca 13 km. Hlavní město Sant

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Francesc s řadou obchůdků, barů a restaurací cca 11 km.

• Pozdní snídaně (10.00–11.00 hod.)

VYBAVENÍ 325 jednopatrových bungalovů v typickém

• Lehký snack a zmrzlina během dne

středomořském stylu, vstupní hala s recepcí, společenská

• Odpolední čaj, káva a sladké pečivo

místnost s TV/sat., hlavní restaurace, bar, minimarket,

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

kongresový sál a diskotéka. V zahradě 2 bazény, terasa

nápoje místní výroby (10.30–24.00 hod.)

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Přímo u písečné pláže Migjorn s pozvolným
vstupem do moře, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ BG: koupelna/WC, obývací pokoj,
oddělená ložnice, stropní ventilátor, TV/sat., telefon, mikrovlnná
trouba, minilednička, balkon nebo terasa. Vzdálenost od pláže se
může výrazně lišit dle konkrétního umístění bungalovu v areálu.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Bungalov (BG) hhhi

206

all inclusive

| Hhii | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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DVĚ MOŘE NA DOSAH

COSTA CÁLIDA

Dvě moře, která spojuje stejné pobřeží,
rozeklané útesy, dlouhé panenské
pláže s bílým pískem, střediska plná
života i klidné zátoky, v nichž se
zrcadlí slunce. Taková je Costa Cálida –
v překladu teplé, mírné pobřeží –
s více než třemi sty slunečných dnů
v roce ideální místo k odpočinku
bez ohledu na roční období.

208

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Volejte zdarma 800 12 10 10

Měsíc v roce

V

VI

VII

VIII

IX

X

denní teplota vzduchu (°C)

22

26

29

29

27

23

teplota vody (°C)

19

22

25

26

24

22

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
COSTA CÁLIDA

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku

209

ZA POZNÁNÍM
COSTA CÁLIDA

ŠPANĚLSKO
COSTA CÁLIDA

A

210

MURCIA

Hlavní město provincie s malebnými uličkami a neopakovatelnou atmosférou, která vás jistě
pohltí. Z široké nabídky památek je tou nejznámější barokní
katedrála Santa María přímo
v centru. Určitě si také nenechte
ujít návštěvu náměstí Plaza de
Las Flores a budovy Královského
kasina s překrásnými interiéry
na obchodní třídě Trapería.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

CARAVACA DE LA CRUZ

Legendární místo s magickou atmosférou a jedna ze tří
nejdůležitějších poutních lokalit Španělska, to je Caravaca de la Cruz. Každý rok sem zavítají davy poutníků,
aby uctily „Vera cruz“ (tzv. pravý kříž) – nic menšího než
kus dřevěného kříže, na němž byl údajně ukřižován Ježíš
Kristus.

D

ALICANTE

Významné přístavní město, jehož dominantou je
prastarý hrad Castillo de Santa Bárbara s nezapomenutelnými výhledy, má zřejmě nejkrásnější palmovou
promenádu na španělském středomořském pobřeží
Explanada de España, na níž najdete množství restaurací, kaváren a barů a vychutnáte si typicky španělskou
atmosféru.

Volejte zdarma 800 12 10 10

C

ELCHE

Španělské město Elche bylo založeno koncem 10. století
Maury, kteří zde vypracovali důmyslný zavlažovací
systém, jenž je již přes tisíc let stále funkční. Nejvýznamnější turistickou atrakcí je bezpochyby největší palmový
háj v Evropě, který byl v roce 2000 zapsán na seznam
světového kulturního dědictví UNESCO.

E

CARTAGENA

Jedno z nejstarších španělských měst, které bylo
od kartaginských časů skrytým přístavem a významnou
námořní základnou, má velmi dlouhou a bohatou
historii. V jeho centru najdete nejen středověký hrad
Castillo de la Concepción a elegantní secesní vily
z počátku 20. století, ale i archeologické naleziště
z antického období a především v roce 1988 znovuobjevené římské divadlo.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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B
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NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE
COSTA CÁLIDA

ŠPANĚLSKO
COSTA CÁLIDA

F

212

PLAYA DE BARCO
PERDIDO

Jeden z nejznámějších a také nejoblíbenějších úseků pláže najdete
na středomořském pobřeží La
Manga del Mar Menor. Pláž je
charakteristická světlým zlatavým pískem, pozvolným vstupem
do moře a průzračnou vodou.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

GUARDAMAR DEL SEGURA

Světlé písečné pláže v oblasti Guardamaru dosahují
délky téměř 12 km a patří bezpochyby k těm nejhezčím
ve Španělsku. Tato oblast je známá především pro své
divoké písečné duny, které lemují pláž a jsou chráněným
přírodním parkem. Pláž je ideální nejen pro relaxaci, ale
i dlouhé procházky a jogging.

I

PLAYA DE BOLNUEVO

Působivá 1 600 metrů dlouhá pláž se zlatým pískem je
jednou z celkem 33 písečných pláží oblasti Mazarrónu
a nachází se v bývalé stejnojmenné rybářské vesnici cca
4 km od oblíbeného střediska Puerto de Mazarrón.

Volejte zdarma 800 12 10 10

H

PLAYA DE LA MATA

Tato 2,3 km dlouhá a 40 metrů široká písečná pláž se
nachází ve středisku Torrevieja. Okolo pláže se táhne
dlouhá promenáda, kde můžete posedět v mnoha
barech a restauracích. Na druhém konci pláže začíná
úsek písečných dun, který je součástí přírodního parku
Parque del Molino del Aqua s mnoha vodními prvky.

J

PLAYA DE PARAÍSO

Tato 800 m dlouhá písečná pláž s velmi pozvolným vstupem do moře se nachází na jižním břehu slané laguny
Mar Menor. Téměř nulový příboj, teplá voda a malá
hloubka dělají ze všech pláží laguny ideální místo pro
koupání rodin s malými dětmi a díky vysoké salinitě,
nejvyšší v Evropě, je voda laguny zdraví prospěšná pro
všechny.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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LA MANGA DEL MAR MENOR
COSTA CÁLIDA

ŠPANĚLSKO
COSTA CÁLIDA
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CALBLANQUE

Jen necelé 4 kilometry od letoviska La Manga vás překvapí
písečné duny, borovicové háje
a dokonalé přírodní pláže. Jsou
součástí přírodní rezervace
Calblanque, která je ideálním
místem, kde si lze užít panenské
přírody a moře zároveň. Kromě
nádherného koupání je možné se
zde oddávat pěší turistice, cykloturistice a pozorování ptactva.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Oblast mysu Cabo de Palos patří díky podmořským
ostrůvkům Islas Hormigas s obrovskou rozmanitostí
fauny a flóry k nejkrásnějším lokalitám pro potápění
v oblasti Costa Cálidy. Dominantou mysu Cabo de
Palos, který je v podstatě symbolickým jihovýchodním
ukončením laguny Mar Menor, je překrásný maják.

N

MIRADOR MONTE BLANCO

Panoramatická vyhlídka na 3. km La Mangy, ze které se
můžete kochat překrásným výhledem na celou oblast.
Zkuste sem přijít při západu slunce nebo večer při svitu
hvězd a vychutnat si pohled na lagunu Mar Menor,
21 km dlouhý pruh La Mangy a Středozemní moře.

Volejte zdarma 800 12 10 10

M

PLAVBA DVĚ MOŘE

Jednou ze vzrušujících aktivit, kterou si nenechte ujít,
je plavba ve vodách Mar Menor a Středozemního
moře. Poplujete podél úzkého pobřeží La Mangy a pěti
ostrůvků v Mar Menor, odkud se vydáte do Středozemního moře k ostrovům Grosa a Farallón, které jsou
přírodní chráněnou rezervací.

O

PŘÍSTAV TOMÁS MAESTRE

Najděte si čas na procházku po přístavu Tomás Maestre
na 13. km La Mangy, který je největším sportovním přístavem Středozemního moře a bránou do laguny Mar
Menor. Kromě velkého množství ukotvených plachetnic
a jachet nabízí svým návštěvníkům také posezení v příjemných restauracích či barech s výhledy na moře.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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LÉČIVÁ SÍLA
COSTA CÁLIDA
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MAR MENOR

Pobřežní slaná laguna Mar
Menor (Menší moře) je se svou
rozlohou zhruba 170 kilometrů
čtverečních největší v Evropě. Její
teplá voda (v průměru o 4 stupně
více než voda sousedního Středozemního moře) a vysoká salinita
mají prokázané léčebné účinky.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

TEPLÁ MOŘSKÁ VODA

Díky koupeli v teplé mořské vodě laguny Mar Menor
do těla pronikají přes pokožku cenné prvky a minerály.
Laguna je vzhledem ke své malé hloubce (maximálně
7 metrů), klidné hladině a velmi pozvolnému vstupu
do moře ideální pro rodiny s dětmi i seniory.

S

MOŘSKÁ SŮL

Voda v laguně Mar Menor je velmi bohatá na množství
mořské soli. Salinita laguny je dokonce vůbec nejvyšší
v Evropě. Vyzkoušejte během svého odpočinku přírodní
peeling těla mořskou solí, který odstraní odumřelé
buňky, otevře kožní póry a zbaví je toxinů. Pokožka bude
hladší a jemnější.

Volejte zdarma 800 12 10 10

R

LÉČIVÉ BAHNO

Sedimenty laguny nanášené na kůži obsahují vysoké
procento minerálů a pomáhají při léčbě kožních chorob,
lupénky, vyrážek i akné. Kromě toho má bahno také
protizánětlivé účinky potřebné v případě léčby a prevence revmatismu, artritidy, artrózy, dny a při rehabilitacích po zlomeninách kostí, problémech se záněty
šlach a pohybového ústrojí vůbec.

T

BAHENNÍ LÁZNĚ

Speciální klimatologické podmínky laguny zvané Mar
Menor, velký počet slunečných hodin během roku, jakož
i vysoká salinita jsou důvodem, proč se v severním
cípu laguny Charcas de las Salinas po staletí ukládaly
bahenní sedimenty velmi vhodné pro terapeutické účely.
Bahno se na tělo nanáší pomocí špachtle nebo rukou
přímo ze dna laguny.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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COSTA CÁLIDA

ZA POZNÁNÍM
A
B
C
D
E

Murcia
Caravaca de la Cruz
Elche
Alicante
Cartagena

LÉČIVÁ SÍLA
P
Q
R
S
T

Mar Menor
Teplá mořská voda
Léčivé bahno
Mořská sůl
Bahenní lázně

B

NEJKRÁSNĚJŠÍ
PLÁŽE
F
G
H
I
J

Playa de Barco Perdido
Guardamar del Segura
Playa de la Mata
Playa de Bolnuevo
Playa de Paraíso

LA MANGA DEL
MAR MENOR
K

ŠPANĚLSKO
COSTA CÁLIDA

L
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M
N
O

Calblanque
Cabo de Palos
Plavba Dvě moře
Mirador Monte Blanco
Přístav Tomás Maestre

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

D

Alicante

C

G

Guardamar
del Segura

H

Torrevieja

Los Alcázares

A

MURCIA

T
R
O
M
P

Q
S
N
J

Mazarrón

La Manga del Mar Menor
F
L

K

Puerto
de Mazarrón

STŘEDOZEMNÍ MOŘE
20 km
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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POBYTOVÉ OBLASTI
PUERTO DE MAZARRÓN
Doba transferu z letiště Murcia – Corvera cca 45 minut
Doba transferu z letiště Alicante cca 90 minut

1 Funtazie klub Alegria Dos Playas cccc

str. 230

1

LA MANGA DE MAR MENOR
Doba transferu z letiště Murcia – Corvera cca 50–60 minut
Doba transferu z letiště Alicante cca 70–80 minut

1 Hotel Roc Doblemar cccc
2 Hotel Poseidon La Manga & Spa cccc
3 Hotel Izán Cavanna cccc
4 Hotel Las Gaviotas cccc
5 Hotel Los Delfines cccc

6

str. 225
str. 227
str. 226
str. 229
str. 228

LOS ALCÁZARES
Doba transferu z letiště Murcia – Corvera cca 40 minut
Doba transferu z letiště Alicante cca 60 minut

1
2

6 Hotel Monarque Costa Narejos cccc

str. 224

3
45

TORREVIEJA
Doba transferu z letiště Murcia – Corvera cca 60 minut
Doba transferu z letiště Alicante cca 40 minut

2

1 Hotel Playas de Torrevieja ccc

str. 221

ŠPANĚLSKO
COSTA CÁLIDA

GUARDAMAR

220

Doba transferu z letiště Murcia – Corvera cca 70 minut
Doba transferu z letiště Alicante cca 90 minut

1

2 Hotel Playas de Guardamar ccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

str. 222

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel Playas de Torrevieja ccc

TripAdvisor 493 hodnotících

ŠPANĚLSKO > COSTA CÁLIDA > TORREVIEJA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Prostorné pokoje s výhledy na moře
vhodné i pro početnější rodiny
• Možnost výběru mezi polopenzí, plnou penzí
a programem all inclusive za výbornou cenu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRSS) hhhh | hhhi | hhii | hii
Rodinný pokoj (FRSS) hhhhhi | Hhhhii | hhhiii | hhiiii
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení oběda formou bufetu nebo polopenze
plus a plné penze plus s neomezenou konzumací vybraných

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: zcela zdarma

nápojů během jídla zdarma, programu all inclusive nebo
premium all inclusive. V případě polopenze možnost
výměny večeře za oběd bez nutnosti předchozí rezervace.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
Za poplatek: půjčovna kol, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní
PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště a splash

Torrevieja. Minimarket a restaurace v blízkosti

park se skluzavkami, dětské hřiště (pouze v hlavní sezoně),

hotelu. Centrum střediska Torrevieja cca 5 km.

miniklub, postýlka pro děti do 2 let zdarma (na vyžádání).

VYBAVENÍ 186 pokojů ve 2 budovách (10 pater,

PRO HANDICAPOVANÉ Pokoje přizpůsobené pro

výtahy), vstupní hala s recepcí, společenská místnost

handicapované klienty. Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

s TV/sat., hlavní restaurace, bar, konferenční místnosti. Venku

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

bazén, bar u bazénu a terasa na slunění s lehátky a slunečníky

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.

zdarma. Osušky oproti kauci, výměna za poplatek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PLÁŽ Menší písečná pláž s pozvolným vstupem do moře

WEB www.hotelplayasdetorrevieja.com

cca 300 m (lehátka a slunečníky nejsou k dispozici).

all inclusive

Několik kilometrů dlouhá písečná pláž v Torrevieja
cca 500 m (lehátka a slunečníky za poplatek).
POPIS POKOJŮ DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
včetně nápojů

telefon, TV/sat., minilednička, trezor za poplatek, individuální

• Lehký snack (12.00–16.00 hod.)

klimatizace a balkon nebo terasa s výhledem směrem k moři.

• Odpolední káva, čaj a sladké pečivo

FRSS: viz DRSS, prostornější, s oddělenou ložnicí, celkem

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

třemi pevnými lůžky a možností až dalších tří přistýlek.

Volejte zdarma 800 12 10 10

ŠPANĚLSKO
COSTA CÁLIDA

animační a zábavné programy.
POLOHA Na výběžku v blízkosti pláže ve středisku

nápoje místní výroby (09.00–24.00 hod.)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,5

Hotel Playas de Guardamar ccc

TripAdvisor 1 539 hodnotících

ŠPANĚLSKO > COSTA CÁLIDA > GUARDAMAR DEL SEGURA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

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

• Klidná dovolená v rezidenční části

telefon, TV/sat., trezor za poplatek, centrální klimatizace

střediska Guardamar del Segura

s individuální regulací a balkon s postranním výhledem

• Přímo u nádherné několik kilometrů dlouhé
písečné pláže s pozvolným vstupem do moře
• Skluzavka do vody a další vodní atrakce
pro nejmenší

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
včetně nápojů

na moře. K dispozici 2 postele (každá o šířce 135 cm)

• Lehký snack (11.00–17.00 hod.)

bez možnosti dalších přistýlek. Velikost pokoje 18 m2.

• Odpolední káva, čaj a sladké pečivo

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

Dvoulůžkový pokoj (DRSS) hhhi

| hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Transfer z letiště: cca 70 minut

all inclusive

Možnost dokoupení oběda formou bufetu nebo polopenze
plus a plné penze plus s neomezenou konzumací vybraných
nápojů během jídla zdarma, programu all inclusive nebo
programu premium all inclusive. V případě polopenze možnost

nápoje místní výroby (09.00–24.00 hod.)

premium all
inclusive (služby navíc)

• Vybrané značkové alkoholické a nealkoholické
nápoje zahraniční výroby (09.00–24.00 hod.)

výměny večeře za oběd bez nutnosti předchozí rezervace.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: sportovní aktivity

ŠPANĚLSKO
COSTA CÁLIDA

v rámci animačních programů. Za poplatek: stolní tenis,

222

POLOHA Přímo u pláže v okrajové rezidenční čtvrti

biliár, vodní sporty na pláži.

střediska Guardamar. V bezprostřední blízkosti se nachází

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní animační a zábavné

chráněná přírodní oblast písečných dun, městečko Guardamar

programy pro děti i dospělé.

s četnými nákupními možnostmi cca 5 km. Zastávka linkového

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště se skluzavkou

autobusu a nejbližší nákupní možnosti cca 100 m.

a dalšími atrakcemi pro nejmenší, dětské hřiště, prostorný

VYBAVENÍ 501 pokojů ve 2 budovách (9 pater, výtahy),

miniklub Pulpiland, postýlka pro děti do 2 let zdarma

vstupní hala s recepcí, společenská místnost s TV/sat.,

(na vyžádání).

hlavní restaurace, kavárna, bary, nákupní pasáž s obchůdky

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

a minimarketem, bankomat, kadeřnictví. Venku bazén,

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.

bar u bazénu a terasa na slunění s lehátky a slunečníky

Za poplatek: internetový koutek.

zdarma. Osušky oproti kauci, výměna za poplatek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PLÁŽ Přímo u 11 km dlouhé světlé písečné pláže

WEB www.hotelesposeidon.com

s pozvolným vstupem do moře lemované chráněnou
přírodní rezervací jedinečných písečných dun.
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
COSTA CÁLIDA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel Monarque Costa Narejos cccc
ŠPANĚLSKO > COSTA CÁLIDA > LOS ALCÁZARES
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

• V těsné blízkosti dlouhé písečné pláže slané
laguny Mar Menor
• Pouze několik desítek metrů od dlouhé

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
telefon, TV/sat., trezor za poplatek, minibar, centrální klimatizace
s individuální regulací, balkon nebo terasa. FR2: viz DR,
2 oddělené ložnice a obývací pokoj kombinovaný s kuchyňským

pobřežní promenády ideální pro příjemné

koutem (lednička, mikrovlnná trouba).

procházky

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Proslulé bahenní lázně v San Pedro
de Pinatar cca 9 km

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhi
Rodinný pokoj (FR2) hhhh

| hii

| Hhhi | hhiii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

Možnost dokoupení plné penze (oběd formou bufetu).
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
ZÁBAVA Občasné večerní zábavné programy.
PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, postýlka
pro děti do 2 let zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání
pokoje přizpůsobené pro handicapované klienty.

ŠPANĚLSKO
COSTA CÁLIDA

POLOHA V centru turistického střediska Los Alcázares,

224

Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

cca 100 m od pobřežní promenády a pláže. V okolí hotelu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

restaurace, bary a četné nákupní možnosti. Jedno z nejstarších

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.

španělských měst Cartagena cca 30 km, hlavní město provincie

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Murcia cca 50 km.

WEB www.hotelcostanarejos.com

VYBAVENÍ 193 pokojů, vstupní hala s recepcí (4 patra,

wellness & spa

výtahy), hlavní restaurace, společenská místnost s TV/sat.,
bar, kavárna, obchůdek se suvenýry a konferenční místnosti.

• Za poplatek: 2 jacuzzi, finská sauna, turecké

Venku bazén, jacuzzi a terasa s lehátky a slunečníky zdarma,

lázně, různé druhy masáží a další léčebné,

osušky oproti kauci.

regenerační a zkrášlující procedury

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž slané laguny Mar Menor s pozvolným
vstupem do moře cca 100 m, mikrovlnná příjemnou promenádou
pro pěší. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek a pouze
v některých částech pláže (mimo hlavní sezónu omezeně).

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel Roc Doblemar cccc

TripAdvisor 446 hodnotících

ŠPANĚLSKO > COSTA CÁLIDA > LA MANGA DEL MAR MENOR
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• U jednoho z nejhezčích úseků pláže
slané laguny Mar Menor
• Zrekonstruovaný hotel s výborným
poměrem kvality a ceny
• Program all inclusive v ceně

k laguně či moři. FR: viz DR, prostornější, v 1. patře.
FRC: viz DR, 2 propojené dvoulůžkové pokoje.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhi
Třílůžkový pokoj (TR) hhh
Rodinný pokoj (FR) hhhi

| hhii

Rodinný pokoj (FRC) hhhhii
Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

| hii

| hhi

| Hhhiii | hhiiii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: biliár,
půjčovna kol, vodní sporty na pláži, golfové hřiště
cca 18 km od hotelu.
ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní animační
a zábavné programy.
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Mar Menor v rezidenční části střediska La Manga. V okolí hotelu

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání

několik restaurací a drobné nákupní možnosti. Zastávka linkového

pokoje přizpůsobené pro handicapované klienty.

autobusu a turistického vláčku v bezprostřední blízkosti hotelu.

Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

Jedno z nejstarších španělských měst Cartagena cca 45 km.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

VYBAVENÍ 510 pokojů, vstupní hala s recepcí (10 pater,

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

výtahy), společenská místnost s TV/sat., hlavní restaurace,

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

bar/kavárna, obchůdek se suvenýry a konferenční místnost.

WEB www.roc-hotels.com

Venku bazén, bar u bazénu a terasa na slunění s lehátky

all inclusive

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci (výměna za poplatek).
PLÁŽ Písečná pláž laguny Mar Menor s pozvolným vstupem

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

do moře přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky na pláži Mar

• Lehký snack (11.00–12.30 a 16.00–18.00 hod.)

Menor za poplatek (pouze v hlavní sezoně). Pláž Středozemního

• Odpolední káva, čaj a sladké pečivo

moře cca 200 m (lehátka a slunečníky nejsou k dispozici).

• Zmrzlina pro děti

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

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

centrální klimatizace s individuální regulací, telefon, TV/sat.,

ŠPANĚLSKO
COSTA CÁLIDA

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště,
POLOHA U jednoho z nejhezčích úseků pláže slané laguny

nápoje místní výroby (10.30–24.00 hod.)

trezor za poplatek, minibar, balkon s výhledem směrem

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,5

Hotel Izán Cavanna cccc

TripAdvisor 963 hodnotících

ŠPANĚLSKO > COSTA CÁLIDA > LA MANGA DEL MAR MENOR
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

• Přímo u písečné pláže slané laguny Mar
Menor s jejími léčebnými účinky
• V blízkosti četných obchůdků a restaurací,
které vybízí k příjemnému posezení
• Nabídka vodních sportů potěší příznivce
aktivní dovolené

POPIS POKOJŮ DR/SR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
telefon, TV/sat., trezor za poplatek a oproti kauci, minibar,
centrální klimatizace s individuální regulací a balkon.

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

• Malé hotelové wellness centrum

• Za poplatek: různé druhy masáží, léčebných

DRSVS: viz DR, po kompletní renovaci, v nejvyšších patrech

a relaxačních procedur, sauna, krytý bazén

hotelu s garantovanými výhledy na lagunu nebo moře.

(mimo hlavní sezonu)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhi

| hhii | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRSVS) hhh
Transfer z letiště: cca 65 minut

wellness & spa

| hhi | hii

Jednolůžkový pokoj (SR) h
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení oběda formou bufetu nebo
polopenze plus a plné penze plus s nápoji během
jídla zdarma (½ l vody a ¾ l vína/pokoj).
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: sportovní aktivity

ŠPANĚLSKO
COSTA CÁLIDA

v rámci animačních programů. Za poplatek: tenis,
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POLOHA Přímo u slané laguny Mar Menor v blízkosti

biliár, vodní sporty na pláži, půjčovna kol a golfové hřiště

četných restaurací, kaváren, barů, nákupních a zábavních

cca 15 km od hotelu.

možností. Zastávka linkového autobusu i turistického vláčku

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní animační

cca 100 m od hotelu. Tradiční městečko Cabo de Palos

a zábavné programy.

cca 4 km. Jedno z nejstarších španělských měst Cartagena

PRO DĚTI Integrované dětské brouzdaliště, dětské hřiště,

cca 40 km. Hlavní město provincie Murcia cca 75 km.

postýlka pro děti do 2 let za poplatek (na vyžádání).

VYBAVENÍ 397 pokojů, vstupní hala s recepcí (14 pater,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

výtahy), hlavní restaurace, bar, kavárna, kadeřnictví, nákupní

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.

pasáž s několika obchůdky a konferenční místnost. Venku

Za poplatek: internetový koutek.

bazén, bar u bazénu a terasa na slunění se slunečníky zdarma,

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

lehátka za poplatek, osušky oproti kauci (výměna za poplatek).

WEB www.izanhoteles.es

PLÁŽ Písečná pláž laguny Mar Menor s pozvolným
vstupem do moře přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky
na pláži Mar Menor za poplatek (mimo hlavní sezonu
omezeně). Pláž Středozemního moře cca 200 m.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Hotel Poseidon La Manga & Spa cccc

4,0
TripAdvisor 249 hodnotících

ŠPANĚLSKO > COSTA CÁLIDA > LA MANGA DEL MAR MENOR
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?
• V blízkosti pláže slané laguny Mar
Menor i Středozemního moře
• Kvalitní spa centrum na ploše 1 400 m2
s množstvím léčebných a relaxačních procedur
Transfer z letiště: cca 55 minut
Pláž: písečná cca 150 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Pouze pro dospělé osoby

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost
dokoupení večeře formou bufetu, plné penze
(oběd formou bufetu), nebo programu premium

wellness & spa
• Hotelové spa na ploše 1 400 m2

• Za poplatek: balneoterapeutický

all inclusive. V případě polopenze možnost výměny

okruh, sauna, parní lázeň, jacuzzi,

večeře za oběd bez nutnosti předchozí rezervace.

různé druhy masáží a další léčebné,

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.

regenerační a zkrášlující procedury

Za poplatek: zumba, pilates a další aerobní aktivity,
vodní sporty na pláži, golfové hřiště cca 18 km od hotelu.
ZÁBAVA Občasné denní i večerní animační
a zábavné programy.
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání
pokoje přizpůsobené pro handicapované klienty.
Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

POLOHA V okrajové rezidenční části střediska

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

La Manga. V okolí hotelu restaurace, bary a nákupní

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.

možnosti. Zastávka autobusu cca 100 m od hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

VYBAVENÍ 142 pokojů, vstupní hala s recepcí (8 pater,

WEB www.hotelesposeidon.com

výtahy), hlavní restaurace, bar/kavárna, kadeřnictví

premium all inclusive

2 jacuzzi, bar u bazénu (v hlavní sezoně) a terasa na slunění
s lehátky a slunečníky zdarma. Osušky oproti kauci.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
včetně nápojů

PLÁŽ Písečná pláž laguny Mar Menor s pozvolným

• Lehký snack během dne

vstupem do moře cca 150 m. Pláž Středozemního moře

• Odpolední káva, čaj a sladké pečivo

cca 200 m (lehátka a slunečníky nejsou k dispozici).

• Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), telefon, TV/sat., trezor zdarma, minibar, centrální
klimatizace s individuální regulací, balkon, 2 prostorná

ŠPANĚLSKO
COSTA CÁLIDA

a konferenční místnost. Venku chillout zóna s balibeds, bazén,

místní i zahraniční výroby (10.30–24.00 hod.)
• Hydrotermální okruh v hotelovém
spa (10.00–13.30 hod.)

lůžka o rozměrech 1,35 × 2 m, bez možnosti přistýlky.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hh | h

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,0

Hotel Los Delfines cccc

TripAdvisor 192 hodnotících

ŠPANĚLSKO > COSTA CÁLIDA > LA MANGA DEL MAR MENOR
REZERVUJTE IHNED:

DO 10 LET

proč právě sem?

• Výhodná poloha v blízkosti pláží obou
moří a v centru turistické zóny
• Ideální místo nejen pro ozdravné pobyty
a odpočinek, ale i pro poznávání celé oblasti

centrální klimatizace s individuálním ovládáním,
balkon nebo terasa. FR: viz DR, prostornější.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh
Rodinný pokoj (FR) hhhi

| hi

| Hhii

• Prostorné pokoje vhodné pro rodiny

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost

• Možnost programu all inclusive

dokoupení polopenze (večeře formou bufetu), plné penze
(oběd a večeře formou bufetu) nebo programu all inclusive.

Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: letenka zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
stolní tenis a sportovní aktivity v rámci animačních
programů. Za poplatek: sauna, jacuzzi, půjčovna
kol, vodní sporty na pláži, golfové hřiště cca 12 km.
PRO DĚTI Postýlka pro děti do 2 let za poplatek (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Pokoje přizpůsobené pro
handicapované klienty. Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

POLOHA V turistické zóně La Manga, v okolí

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

hotelu velké množství nákupních možností, restaurací

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.

a barů. Zastávka linkového autobusu přímo u hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Jedno z nejstarších španělských měst Cartagena cca

WEB www.hotelania.com

30 km. Hlavní město provincie Murcia cca 70 km.

all inclusive

VYBAVENÍ 155 pokojů, vstupní hala s recepcí

ŠPANĚLSKO
COSTA CÁLIDA

(9 pater, výtah), hlavní restaurace, bar, společenská
místnost s TV/sat. a konferenční místnost. Venku bazén, bar

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
včetně nápojů

u bazénu a terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

• Odpolední snack, čajové pečivo a zmrzlina

Osušky oproti kauci, výměna za poplatek. Klienti mohou

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

využívat také bazén sousedního hotelu Las Gaviotas.

nápoje místní výroby (11.30–23.00 hod.)

PLÁŽ Písečné pláže lagun Mar Menor a Středozemního
moře s pozvolným vstupem do moře cca 200–250 m
od hotelu (lehátka a slunečníky nejsou k dispozici).
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
telefon, TV/sat., trezor za poplatek, malá lednička,
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

3,5

Hotel Las Gaviotas cccc

TripAdvisor 131 hodnotících

ŠPANĚLSKO > COSTA CÁLIDA > LA MANGA DEL MAR MENOR
REZERVUJTE IHNED:

DO 10 LET

proč právě sem?
• Menší rodinný hotel v bezprostřední
blízkosti pláží laguny Mar Menor
• Strategicky výhodná poloha nejen

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost
dokoupení polopenze (večeře formou bufetu), plné penze

pro relaxaci na pláži, ale i pro

(oběd a večeře formou bufetu) nebo programu all inclusive.

poznávání celé oblasti Mar Menor

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: biliár,

• Výborný poměr kvality a ceny

vodní sporty na pláži, golfové hřiště cca 12 km od hotelu.

• Možnost programu all inclusive

ZÁBAVA Občasné denní i večerní animační a zábavné
programy.

Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: letenka zdarma

PRO DĚTI Postýlka pro děti do 2 let za poplatek (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání
pokoje přizpůsobené pro handicapované klienty.
Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

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

POLOHA V centru turistické zóny La Manga. V okolí

WEB www.hotelania.com

hotelu četné restaurace, bary a nákupní možnosti. Jedno

all inclusive

VYBAVENÍ 105 pokojů, vstupní hala s recepcí (8 pater,
výtahy), hlavní restaurace, bar a konferenční místnost. Venku

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
včetně nápojů

bazén, bar u bazénu a terasa na slunění s lehátky a slunečníky

• Odpolední snack, čajové pečivo a zmrzlina

zdarma. Osušky oproti kauci, výměna za poplatek. Klienti

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

mohou využívat také bazén sousedního hotelu Los Delfines.

ŠPANĚLSKO
COSTA CÁLIDA

z nejstarších španělských měst Cartagena cca 30 km.

nápoje místní výroby (11.30–23.00 hod.)

PLÁŽ Písečné pláže s pozvolným vstupem do moře cca
200 m (slaná laguna Mar Menor) a 250 m (Středozemní
moře) od hotelu. Lehátka a slunečníky nejsou k dispozici.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
telefon, TV/sat., trezor, malá lednička, centrální klimatizace
s individuální regulací a terasa nebo balkon.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,5

Funtazie klub Alegria Dos Playas cccc

TripAdvisor 872 hodnotících

ŠPANĚLSKO > COSTA CÁLIDA > MAZARRÓN
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?
• Výhodná poloha v blízkosti
několika písečných pláží
• Vodní atrakce pro menší děti
• Kvalitní program all inclusive
Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

ŠPANĚLSKO
COSTA CÁLIDA

Dítě: zcela zdarma
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POLOHA V blízkosti několika písečných pláží
a malého jachetního přístavu Mazarrón, podél nepříliš
frekventované místní komunikace s promenádou pro
pěší, v centru letoviska restaurace, obchody a bary.
Nejbližší lékárna 100 m, další lékárny v okolí, nemocnice
ve městě Mazarrón cca 8 km. Letiště cca 70 km.
VYBAVENÍ Hlavní budova 137 pokojů (4 patra,
výtahy), vstupní hala s recepcí, společenská místnost,
venkovní bazén, bar u bazénu, bazén s vodními atrakcemi
pro menší děti, dětské hřiště, terasa na slunění s lehátky
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, výměna zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře cca
50 m. Další písečné pláže jsou vzdáleny cca 100–400 m.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
TV/sat., telefon, klimatizace, lednička, trezor za poplatek,
balkon, velikost pokoje 20 m2. DRP: viz DR, mohou však
být situovány v méně příznivé poloze. DRSV: viz DR,
výhled na moře.
Volejte zdarma 800 12 10 10

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV, DRP) hhhi

| hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: multifunkční
hřiště. Za poplatek: paddle, půjčovna kol,
potápění v okolí.
PRO DĚTI Bazén s vodními atrakcemi, dětský
bufet v restauraci, dětská stolička v restauraci, dětské
hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.alegria-hotels.com

all inclusive

• Snídaně formou bufetu (08.00–10.30 hod.)
• Oběd formou bufetu (13.30–15.30 hod.)
• Večeře formou bufetu (19.30–22.00 hod.)
• Denní snack
(11.00–13.00 hod. a 16.00–18.30 hod.)
• Alkoholické a nealkoholické nápoje
místní výroby (11.00–23.00 hod.)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
COSTA CÁLIDA

Dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře DRSV

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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EXOTICKÁ PERLA
TEMPERAMENTNÍHO ŠPANĚLSKA

COSTA DE ALMERÍA

Almería je andaluská provincie, která se
nachází na jihovýchodě Pyrenejského
poloostrova. Hlavní město je známé
především jako „ciudad del moro“,
tedy maurské město. Milovníci
přírodních krás mohou během své
dovolené v Almeríi navštívit národní
park Cabo de Gata a obdivovat
civilizací nedotčenou panenskou
krajinu. V Almeríi prožijete tu pravou
dovolenou ve španělském stylu.

232

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku

Volejte zdarma 800 12 10 10

Měsíc v roce

V

VI

VII

VIII

IX

X

denní teplota vzduchu (°C)

24

26

28

30

26

24

teplota vody (°C)

17

18

23

23

21

19

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

233

ZA PŘÍRODOU

ŠPANĚLSKO
COSTA DE ALMERÍA

COSTA DE ALMERÍA

234

A

CABO DE GATA

Největší chráněné území Andalusie, které je od roku 1997
světovou biosférickou rezervací
UNESCO. Dodnes zde najdete kilometry překrásných panenských
pláží, jež jsou téměř liduprázdné.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

PLAYA DE LOS GENOVESES

Přes kilometr dlouhá panenská pláž Playa de los Genoveses s jemným zlatavým pískem a přilehlými písečnými
dunami je oblíbeným cílem návštěvníků biosférické
rezervace UNESCO Cabo de Gata a místem, kde se natáčel např. film Indiana Jones a poslední křížová výprava.
Pláž je oblíbená mezi nudisty.

D

POUŠŤ TABERNAS

Jediná evropská poušť připomíná spíš měsíční krajinu
než africkou Saharu. Rozkládá se na ploše 11 625 ha
a nachází se cca 40 km severně od města Almería. Poušť
byla v 60. a 70. letech vyhledávaným místem filmařů,
točily se tu zejména westerny.

Volejte zdarma 800 12 10 10

C

PLAYA DE LOS MUERTOS

Jednou z nejkrásnějších pláží v chráněné oblasti Cabo
de Gata i na celém španělském pobřeží je kilometr
dlouhá a desítky metrů široká panenská písečná pláž
Playa de los Muertos. Tato odlehlá pláž je přístupná
pouze pěšky cca 15 minut od nejbližší silnice.

E

SIERRA NEVADA

Přírodní rezervace Parque Nacional Sierra Nevada se
svou rozlohou 862 km2 představuje největší národní
park na území Španělska. Mezi jeho horskými štíty
najdete i nejvyšší horu pevninského Španělska. Krajinu
v podhůří dokreslují malebné horské vesničky.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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ZA POZNÁNÍM
COSTA DE ALMERÍA
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GUADIX

Jedním z nejstarších měst v provincii Almería je Guadix, kde se
nachází více než 2 000 skalních
obydlí. Během návštěvy by vám
neměla uniknout nejen prohlídka
některého ze skalních příbytků,
ale i návštěva místní katedrály ze
16. století.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ALMERÍA

Hlavní město provincie Almería má původ svého jména
v arabském slově „Almairiyya“, což znamená „zrcadlo
moře“. A právě ten nejkrásnější výhled na moře i celé
město je z maurského hradu Alcazaba, který je druhou
největší pevností v celé Andalusii.

I

SAN JOSÉ

V zátoce obklopené skalami a vysokými kopci se nachází
malebné rybářské městečko ležící v úchvatné krajině
přírodního parku Cabo de Gata. Městečko je vstupní
branou k vyhlášené pláži Playa de los Genoveses, která
je vzdálena cca 2 km.

Volejte zdarma 800 12 10 10

H

MOJÁCAR

Malebné bílé městečko na kopci, které nezapře arabský původ. Na každém kroku se zde budete setkávat
s typickým panáčkem, jemuž se říká Indalo a který se
postupem času stal symbolem nejenom města Mojácar,
ale celé Almeríe. Podle místního vyprávění je Mojácar
rodištěm slavného Walta Disneyho.

J

GRANADA

Město Granada, patřící bezesporu mezi nejkrásnější
města Španělska, se nachází na několika pahorcích.
Vaší pozornosti by určitě neměl uniknout palác Alhambra, perla muslimské architektury, arabská čtvrť Albaicín nebo cikánská čtvrť Sacramonte.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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RODINNÁ DOVOLENÁ
COSTA DE ALMERÍA
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DOVOLENÁ

Rodinná dovolená v Almeríi se
může stát jedním velkým dobrodružstvím pro malé i velké.
Jeden den se můžete vžít do role
kovboje na Divokém západě, další
den bezpečně pozorovat žraloky
z bezprostřední blízkosti a samozřejmě nesmí chybět den plný
vodních radovánek v aquaparku.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Mezi letovisky Roquetas de Mar a Aquadulce najdete
na ploše 45 000 m2 vodní park Mario určený pro celodenní rodinnou zábavu. Čekají zde vodní atrakc, jak pro
ty nejmenší návštěvníky, tak i pro jejich rodiče či větší
sourozence, kteří chtějí zkusit něco odvážnějšího, jako je
super tornádo nebo boomerang.

N

AQUARIUM COSTA DE ALMERÍA

Nemusíte být zkušenými potápěči, abyste mohli pozorovat barevné rybičky či žraloky. Stačí, když se vydáte
do Aquaria Costa de Almería v blízkosti letoviska Roquetas de Mar.

Volejte zdarma 800 12 10 10

M

OASYS MINI HOLLYWOOD

V blízkosti pouště Tabernas se nachází tematický park
Oasys Mini Hollywood, připomínající život na Divokém
západě. Zažijete zde přepadení banky a chybět nebude
ani přestřelka. V bezprostřední blízkosti se nachází
i zoologická zahrada, kde je možné zahlédnout žirafy,
tygry či bílé nosorožce.

O

AQUAVERA

Jak děti, tak i dospělé potěší návštěva vodního parku
Aquavera v prázdninovém letovisku Vera Playa. Najdete
zde zábavu na celý den, mezi atrakcemi samozřejmě
nechybí kamikadze, bazén s umělým vlnobitím nebo
dětský splash.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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MARIO PARK
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CO OCHUTNAT

ŠPANĚLSKO
COSTA DE ALMERÍA

COSTA DE ALMERÍA

240

P

SANGRIA

Oblíbený španělský alkoholický
nápoj, který příjemně osvěží
za horkých dnů nebo zpříjemní
večer s přáteli. Jedná se o nápoj
z červeného vína, cukru, brandy
a ovoce.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

GAZPACHO

Tradiční španělská studená polévka, která pochází
z Andalusie a vždy příjemně osvěží. Její základ tvoří
rajčata, paprika, česnek, olej a chléb.

S

TAPAS

Tapas bychom mohli česky označit jako chuťovky, které
se servírují ke sklence piva, vína či sherry. Jedná se
o něco malého k snědku, jako např. sušenou šunku,
olivy, krokety, různé druhy klobás chorizo, smažené
rybičky nebo smažené brambory patatas bravas.

Volejte zdarma 800 12 10 10

R

PAELLA

Typickým jídlem, které by neměl žádný návštěvník Španělska během své dovolené vynechat, je paella. Jedná se
o směs rýže a kuřecího nebo vepřového masa, případně
mořských plodů, s paprikou, česnekem a kořením. Vše
se vaří ve vývaru z ryb a nakonec se přidá šafrán, který
dává jídlu typickou žlutou barvu.

T

JAMÓN SERRANO

Vítaným dárkem se může stát tradiční španělská
pochoutka jamón serrano. Jedná se o sušenou vepřovou
šunku z bílých prasat.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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COSTA DE ALMERÍA

ZA PŘÍRODOU
A
B
C
D
E

CO OCHUTNAT

Cabo de Gata
Playa de los Genoveses
Playa de los Muertos
Poušť Tabernas
Sierra Nevada

P
Q
R
S
T

Sangria
Gazpacho
Paella
Tapas
Jamón serrano

D

ZA POZNÁNÍM
F
G
H
I
J

F
E

Gaudix
Almería
Mojácar
San José
Granada

M

J

ALMERÍA

Aguadulce
RODINNÁ DOVOLENÁ
ŠPANĚLSKO
COSTA DE ALMERÍA
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L
M
N
O

Roquetas de Mar

N

G
L

Dovolená
Mario Park
Oasys Mini Hollywood
Aquarium Costa de Almería
Aquavera

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Vera Playa

O

H

Mojácar

C

I

El Toyo / Retamar
B

STŘEDOZEMNÍ
MOŘE
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

10 km

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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POBYTOVÉ OBLASTI
ROQUETAS DE MAR
Doba transferu z letiště cca 35 minut

6

1 Hotel Best Roquetas cccc
2 Hotel Protur Roquetas & Spa ccccc
3 Hotel Roc Golf Trinidad cccc
4 Hotel Playacapricho cccc
5 Hotel Best Sabinal cccc
6 Funtazie klub Colonia Mar cccc

str. 250
str. 248
str. 249
str. 259
str. 251
str. 246

5
4
3
2
1

AGUADULCE
Doba transferu z letiště cca 25 minut

1 Hotel Funtazie klub Portomagno cccc

str. 252

ŠPANĚLSKO
COSTA DE ALMERÍA

1
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

MOJÁCAR

1
2
3

Doba transferu z letiště cca 70 minut

1 Hotel Alegría Palacio Mojacar cccc
2 Hotel Best Mojácar cccc
3 Hotel Best Oasis Tropical cccc
4 Apartmá Best Pueblo Indalo ccc
5 Hotel Best Indalo cccc

str. 259
str. 254
str. 259
str. 256
str. 255

4

5

VERA PLAYA
Doba transferu z letiště cca 80 minut

1

1 Hotel Zimbali Playa & Spa cccc
2 Apartmá Alegría Infiniti Beach Resort ccc

str. 258
str. 259

ŠPANĚLSKO
COSTA DE ALMERÍA

2

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,0

Funtazie klub Colonial Mar cccc

TripAdvisor 966 hodnotících

ŠPANĚLSKO > COSTA DE ALMERÍA > ROQUETAS DE MAR
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?

Dvoulůžkový pokoj (DRSS) hhhi

• Bazén s tobogány a vodními atrakcemi

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fotbal.
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Animační programy pro děti a dospělé.
PRO DĚTI Dětská postýlka, dětská stolička v hlavní
restauraci, dětský bazén se skluzavkami a tobogany
(omezeno výškou), miniklub, dětské hřiště, herna.
PRO HANDICAPOVANÉ K dispozici pokoje
pro handicapované klienty (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi zóna v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.alegria-hotels.com

• Cenově výhodná nabídka
Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

ŠPANĚLSKO
COSTA DE ALMERÍA

Dítě: zcela zdarma

246

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Klidná lokalita

POLOHA Hotel přímo u krásné písečné pláže
a plážové promenády Las Salinas, turistické centrum
Roquetas de Mar cca 1,2 km, v okolí hotelová
zástavba. Nejbližší nákupní centrum cca 600 m včetně
lékárny. Nejbližší nemocnice v Almeríi. Akvárium
a aquapark cca 1,5 km. Letiště Almería cca 40 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, lobby bar,
hlavní klimatizovaná restaurace, společenská místnost
s TV, obchod se suvenýry. Venku bazén, dětský bazén
s vodními atrakcemi, bazén se skluzavkami a tobogany
(omezeno výškou min. 120 cm), terasa na slunění
s lehátky a slunečníky zdarma, dětské hřiště.
PLÁŽ Široká písečná pláž s hrubším pískem a oblázky
u hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRSS: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, trezor
za poplatek, balkon nebo terasa, velikost pokoje 18–20 m2.
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Volejte zdarma 800 12 10 10

| hhii

all inclusive

• Snídaně formou bufetu (08.00–10.30 hod.)
• Oběd formou bufetu (13.00–15.00 hod.)
• Večeře formou bufetu (20.00–22.00 hod.)
• Lehký snack během dne
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
COSTA DE ALMERÍA

Dvoulůžkový pokoj směrem k moři DRSS

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel Protur Roquetas & Spa ccccc

4,5
TripAdvisor 2 116 hodnotících

ŠPANĚLSKO > COSTA DE ALMERÍA > ROQUETAS DE MAR
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

• Kvalitní hotel otevřený v roce 2004

multisportovní hřiště, garáž na kola. Za poplatek:golfové

• Pobřežní promenáda přímo u hotelu

hřiště Playa Serena cca 800 m.

• Spa centrum s širokou nabídkou procedur

ZÁBAVA Denní a večerní animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, malý splash, miniklub,

Transfer z letiště: cca 30 minut

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DR

Pláž: písečná u hotelu

přizpůsobené pro handicapované klienty, rampa do bazénu.

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

Dítě: zcela zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.protur-hotels.com

POLOHA Přímo u pobřežní promenády. V okolí obchody,
restaurace a bary. Centrum Roquetas de Mar s přístavem
cca 5 km. Starobylé město Almería cca 27 km, autobusová

• Biomar spa, vstup od 16 let.

• Zdarma: vnitřní hydromasážní bazén,

zastávka cca 100 m.
VYBAVENÍ 294 pokojů, vstupní hala s recepcí,
restaurace, 2 restaurace à la carte (italská a asijská
kuchyně), bar, konferenční sál. Venku 2 bazény s lehátky
a slunečníky zdarma, bar, osušky oproti kauci.

ŠPANĚLSKO
COSTA DE ALMERÍA

wellness & spa

PLÁŽ Pláž s hrubým pískem a malými oblázky oddělena pouze
pěší pobřežní promenádou. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

jacuzzi, pára (max. 90 minut denně,
min. délka pobytu 4 noci)
• Za poplatek: sauna, masáže, relaxační
a regenerační procedury

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, trezor zdarma, set

• Pozní kontinentální snídaně

na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa. DRU: viz DR,

• Káva, čaj a zákusek (16.00–18.30 hod.)

rozkládací pohovka. FR: viz DR, 2 rozkládací pohovky.

• Večerní snack (23.00–24.00 hod.)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

| hi

Dvoulůžkový pokoj (DRU) hhh
Rodinný pokoj (FR) hhhi

| hhi | hii

| hhii

nápoje (08.00–24.00 hod.)
• 2× týdně možnost večeře v à la carte resturaci
(nutná rezervace, min. délka pobytu 7 nocí)

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

248

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel Roc Golf Trinidad cccc

TripAdvisor 1 699 hodnotících

ŠPANĚLSKO > COSTA DE ALMERÍA > ROQUETAS DE MAR
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, minigolf,

• Dlouhá pláž pouze několik kroků od hotelu

stolní tenis, multifunkční hřiště. Za poplatek: golfové hřiště

• Malý vodní spash potěší

Playa Serena cca 600 m.
ZÁBAVA Denní a večerní animační program.

nejmenší hotelové hosty
• V bezprostřední blízkosti nákupních možností

PRO DĚTI Malý splash s brouzdalištěm, hřiště, miniklub,

• Renovovaný hotel

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DR

Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná u hotelu

přizpůsobené pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu (omezená

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

rychlost a objem dat, některé pokoje nemají signál WiFi).
Za poplatek: internetový koutek, rychlejší WiFi.

Dítě: zcela zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.roc-hotels.com

POLOHA Přímo u pobřežní promenády v oblíbeném
letovisku Roquetas de Mar. V okolí hotelu řad nákupních
a zábavních možností. Centrum letoviska s přístavem

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

cca 5 km, autobusová zastávka cca 100 m.

• Lehký snack (11.00–12.30 a 16.00–18.00 hod.)

VYBAVENÍ 368 pokojů, 7 pater, vstupní hala s recepcí,

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

restaurace a bar. Venku 2 bazén s lehátky a slunečníky

nápoje (11.00–24.00 hod.)

ŠPANĚLSKO
COSTA DE ALMERÍA

zdarma, bar, osušky oproti kauci. Parkoviště za poplatek.
PLÁŽ Široká pláž s hrubým pískem a malými
oblázky oddělena pouze pěší pobřežní promenádou.
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička, trezor za poplatek,
rozkládací pohovka, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhi

| hhii | hi

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Best Roquetas cccc

TripAdvisor 565 hodnotících

ŠPANĚLSKO > COSTA DE ALMERÍA > ROQUETAS DE MAR
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Dlouhá pláž pouze několik kroků od hotelu

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhi

• Nákupní a zábavní možnosti v okolí hotelu

Apartmá (AP, APLV) hhhi

• Skluzavky přímo v hotelu

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

| hii

| Hhiii

Možnost dokoupení programu all inclusive.
Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: minigolf.
Za poplatek: golfové hřiště Playa Serena cca 600 m.
ZÁBAVA Denní a večerní animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, dětská postýlka
zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DR
přizpůsobené pro handicapované klienty.

POLOHA Přímo u pobřežní promenády v oblíbeném

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

letovisku Roquetas de Mar. V okolí hotelu řad nákupních

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby (pouze prvních 60 minut).

a zábavních možností. Centrum letoviska s přístavem

Za poplatek: internetový koutek, WiFi v celém hotelu.

cca 5 km, autobusová zastávka cca 100 m.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Diners Club.

VYBAVENÍ 496 pokojů, 2 budovy, 6 pater, vstupní hala

WEB www.besthotels.es

s recepcí, restaurace a bar. Venku bazén se skluzavkami, bar,

all inclusive

lehátka a slunečníky zdarma, jacuzzi (pouze pro dospělé),

ŠPANĚLSKO
COSTA DE ALMERÍA

osušky oproti kauci. Kryté parkoviště za poplatek.

250

PLÁŽ Široká pláž s hrubým pískem a malými
oblázky oddělena pouze pěší pobřežní promenádou.
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack (10.00–23.00 hod.,
mimo dobu hlavních jídel)
• Vybrané nealkoholické a alkoholické
nápoje (10.00–23.30 hod.)

klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička, trezor za poplatek,
rozkládací pohovka, balkon nebo terasa (dítě spí společně
s rodiči, není možnost přistýlky). DRSV: viz DR, výhled
na moře. AP: viz DR, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládací pohovkou, oddělená ložnice. APLV: viz AP,
boční výhled na moře.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel Best Sabinal cccc

TripAdvisor 3 178 hodnotících

ŠPANĚLSKO > COSTA DE ALMERÍA > ROQUETAS DE MAR
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.

• V roce 2017 renovovaný hotel

Za poplatek: golfové hřiště Playa Serena cca 2 km.

• Nákupní a zábavní možnosti v okolí hotelu

ZÁBAVA Denní a večerní animační program.

• Malý splash pro děti

PRO DĚTI Dětský bazén s malým splash, hřiště,
miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání

Transfer z letiště: cca 30 minut

6 DR a 6 DRSV přizpůsobených pro handicapované

Pláž: písečná u hotelu

klienty, upravený vstup do bazénu (křeslo).

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

Dítě: letenka zdarma

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.
WEB www.besthotels.es

letoviska Roquetas de Mar. V blízkosti mnoho obchodů,
restaurací a barů. Centrum s letoviska s přístavem cca 3,5 km.
Autobusová zastávka cca 500 m (spojení do města Almería).
VYBAVENÍ 521 pokojů, vstupní hala s recepcí, restaurace
a bar. Venku bazén s lehátky a slunečníky zdarma, osušky
za poplatek a oproti kauci, bar u bazénu. Za poplatek oddělená
relaxační zóna s balibeds a jacuzzi (pouze pro klienty starší 18 let).

wellness & spa
• Omezený vstup pro děti

• Za poplatek: vnitřní vyhřívaný bazén,
jacuzzi, sauna, pára, masáže.

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

PLÁŽ Široká pláž s hrubým pískem a malými

• Lehký snack (10.00–23.00 hod.)

oblázky oddělena pouze pěší pobřežní promenádou.

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

ŠPANĚLSKO
COSTA DE ALMERÍA

POLOHA Přímo u pláže a pobřežní promenády oblíbeného

nápoje (10.00–23.30 hod.)

Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, trezor za poplatek,
2 širší lůžka bez možnosti přistýlky, balkon. DRSVS: viz DR,
přímý nebo boční výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS, DRSVS) hhhi

| hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,0

Funtazie klub Portomagno cccc

TripAdvisor 1 148 hodnotících

ŠPANĚLSKO > COSTA DE ALMERÍA > AGUADULCE
DO 14 LET

proč právě sem?
• Ideální poloha

• Dlouhá písečná pláž u hotelu
• Optimální poměr kvality a ceny
• Několik bazénů
Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná cca 10 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

ŠPANĚLSKO
COSTA DE ALMERÍA

Dítě: zcela zdarma

252

POLOHA Výhodná poloha přímo u pobřežní
promenády, cca 30 km od Almeríe. Nejbližší nemocnice
v Almeríi. Akvárium a aquapark cca 6 km.
VYBAVENÍ 383 pokojů, vstupní hala s recepcí,
výtah, restaurace s barem, bar u bazénu,
4 bazény, vnitřní bazén, terasy na opalování s lehátky
a slunečníky zdarma, lázně Vitamar, sportovní zázemí,
garáž (za poplatek), konferenční místnost.
PLÁŽ Pláž s hrubším pískem, pouze přes nefrekventovanou
místní komunikaci. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
telefon, TV/sat., trezor za poplatek, lednička, klimatizace,
balkon či terasa, velikost pokoje 25 m2.
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

REZERVUJTE IHNED:

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
stolní tenis. Za poplatek: tenisový kurt, paddle,
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Biliár, animační program pro děti a dospělé.
PRO DĚTI Dětská postýlka, dětská stolička
v restauraci, miniklub, brouzdaliště.
PRO HANDICAPOVANÉ Pokoje přizpůsobené
pro handicapované klienty. Výtah není přizpůsoben.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX
WEB www.alegria-hotels.com

all inclusive

• Snídaně formou bufetu (08.00–10.30 hod.)
• Lehký snack (11.00–12.30 hod.)
• Oběd formou bufetu (13.00–15.30 hod.)
• Lehký snack (16.30-18.00 hod.)
• Večeře formou bufetu (20.00–22.00 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje (11.00–23.00 hod.)

wellness & spa
• Za poplatek: Salon krásy,
jacuzzi, sauna, masáže.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhi

| hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
COSTA DE ALMERÍA

Dvoulůžkový pokoj DR

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Best Mojácar cccc

TripAdvisor 1 733 hodnotících

ŠPANĚLSKO > COSTA DE ALMERÍA > MOJÁCAR
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, multifunkční

• V blízkosti dlouhé pláže

hřiště, stolní tenis. Za poplatek: vnitřní jacuzzi, sauna,

• Ideální volba pro klienty hledající

pára, masáže.

klidnou dovolenou

ZÁBAVA Denní a večerní animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, dětská postýlka

Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DR přizpůsobené
pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

POLOHA V klidné oblasti na okraji letoviska Mojácar.

WEB www.besthotels.es

V okolí hotelu několik obchodů a barů. Rušnější část

wellness & spa

letoviska Mojácar cca 2 km, typická vesnice Mojácar
Pueblo cca 80 km. Autobusová zastávka cca 50 m.
VYBAVENÍ 362 pokojů, 4 patra, výtahy, vstupní hala s recepcí,
restaurace, bar, minimarket, obchod se suvenýry. Venku bazénu
s lehátky a slunečníky zdarma, jacuzzi, osušky oproti kauci.

ŠPANĚLSKO
COSTA DE ALMERÍA

PLÁŽ Dlouhá široká pláž s hrubým písekem a místy
drobnými oblázky cca 100 m, oddělená pobřežní komunikací.
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., minibar, telefon, trezor za poplatek, terasa

• Za poplatek: vnitřní vyhřívaný bazén, sauna,
jacuzzi, turecké lázně a relaxační procedury

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack (10.00–20.00 hod.,
mimo dobu hlavních jídel)
• Vybrané nealkoholické a alkoholické
nápoje (10.00–23.30 hod.)

nebo balkon; 2 lůžka široká 135 cm bez možnosti přistýlky.
DRSV: viz DR, přímý nebo boční výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV)
hhhh | hhhi | Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel Best Indalo cccc

TripAdvisor 1 304 hodnotících

ŠPANĚLSKO > COSTA DE ALMERÍA > MOJÁCAR
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Široká pláž vhodná pro děti

formou bufetu), plné penze (snídaně, oběd a večeře
formou bufetu) nebo programu all inclusive.

pouze pár kroků od hotelu

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.

• Boční výhled na moře v ceně

Za poplatek: sauna, masáže, potápění a vodní sporty

• V roce 2015 renovovaný hotel

na pláži.
ZÁBAVA Denní i večerní animační program.

Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

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

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.
Za poplatek: internetový koutek.

Dítě: letenka zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.besthotels.es

POLOHA Přímo u pobřežní promenády na okraji
letoviska Mojácar. V okolí několik obchodů, restaurací
a barů, centrum letoviska cca 4 km. Typická vesnice Mojácar

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Pueblo cca 7 km, autobusová zastávka u hotelu.

• Lehký snack během dne

VYBAVENÍ 308 pokojů, 9 pater, výtahy, vstupní hala s recepcí,

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

restaurace, bar a obchod se suvernýry. Venku bazénu s lehátky

nápoje (10.00–23.30 hod.)

a slunečníky zdarma, jacuzzi a bar, osušky oproti depozitu.

ŠPANĚLSKO
COSTA DE ALMERÍA

PLÁŽ Široká pláž s hrubým písekem a pozvolným
vstupem do moře oddělena pouze promenádou a pobřežní
komunikací, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRLV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, balkon s bočním
výhledem na moře; 2 lůžka široká 135 cm bez možnosti přistýlky.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRLV) hhhh

| hhhi | Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
Možnost dokoupení polopenze (snídaně a večeře

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,5

Apartmá Best Pueblo Indalo ccc

TripAdvisor 1 907 hodnotících

ŠPANĚLSKO > COSTA DE ALMERÍA > MOJÁCAR
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Hotel postavený ve stylu andaluské

vesničky s pečlivě udržovanou zahradou
• Brouzdaliště s pirátskou lodí
a malými skluzavkami
• V roce 2015 renovovaný hotel

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.
Za poplatek: biliár.
ZÁBAVA Denní a večerní animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén, brouzdaliště s pirátskou lodí
a malými skluzavkami, hřiště, miniklub, dětská postýlka zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

POLOHA Přímo u dlouhé pobřežní promenády v letovisku
Mojácar. V okolí hotelu obchody, restaurace a bary. Další

(na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.besthotels.es

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

nákupní a zábavní možnosti cca 2 km, typická vesnice

• Lehký snack během dne

Mojácar Pueblo cca 5 km. Autobusová zastávka u hotelu.

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

VYBAVENÍ 549 apartmá v 3patrových budovách

nápoje (10.00–24.00 hod.)

ŠPANĚLSKO
COSTA DE ALMERÍA

v maurském stylu, vstupní hala s recepcí, 2 restaurace,
bar, minimarket, obchody se suvenýry. V rozsáhle zahradě
bar a 2 bazény s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Dlouhá pláž s hrubším pískem a pozvolným
vstupem do moře oddělena pouze pobřežní komunikací
a promenádou. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ AP: koupelna/WC, klimatizace
(pouze v obývacím pokoji), kuchyňský kout (mikrovlnná trouba),
obývací pokoj s pohovkou, oddělená ložnice, TV/sat., telefon,
trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Apartmá (AP) hhhh
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| hhhi | Hhii | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
COSTA DE ALMERÍA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Zimbali Playa & Spa cccc

TripAdvisor 1 822 hodnotících

ŠPANĚLSKO > COSTA DE ALMERÍA > VERA PLAYA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Dlouhá pláž pouze několik kroků od hotelu

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRGVS, DRSVS)

• Skluzavky pro děti přímo v hotelu

hhh | Hhii | hii

• Oblíbený hotel postavný v andaluském stylu

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost
dokoupení polopenze (večeře formou bufetu), plné penze

Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečnooblázková u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

(oběd a večeře formou bufetu) nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, minigolf,
stolní tenis. Za poplatek: aquapark Aquavera cca 900 m.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pobyt se psem
do 15 kg za poplatek (na vyžádání).
ZÁBAVA Denní a večerní animační program.

ŠPANĚLSKO
COSTA DE ALMERÍA

PRO DĚTI Dětský bazén se skluzavkami, hřiště, miniklub,
POLOHA Přímo u pobřežní promenády v klidné části Playa Vera.

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Menší centrum s možností nákupů a několika bary cca 600 m. Podél

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 4 DR přizpůsobené

několik kilometrů dlouhé pobřežní promenády několik barů. Město

pro handicapované klienty, bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

Mojacár cca 10 km (spojení linkovým autobusem), autobusová

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

zastávka cca 100 m. Rybářské městečko Gurracha s přístavem,

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

pobřežní promenádou a řadou obchodů a restaurací cca 4 km.

Za poplatek: internetový koutek.

VYBAVENÍ 242 pokojů, 4 patra, výtahy. Vstupní hala s recepcí,

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

bar, restaurace, 2 restaurace a la carte (italská a středomořská

WEB www.playasenator.com

kuchyně, otevřeno pouze v hlavní sezoně). V rozlehlé zahradě

wellness & spa

bazén s lehátky a slunečníky zdarma, jacuzzi (pouze osoby starší
15 let), bar u bazénu. Osušky oproti kauci, výměna za poplatek.
PLÁŽ Široká pláž s hrubým pískem a malými oblázky oddělena
pouze pěší pobřežní promenádou. Lehátka a slunečníky
za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, stropní ventilátor, telefon, TV/sat., minibar, trezor

• Za poplatek: vyhřívaný hydromasážní
bazén, turecká lážně, sauna, masáže

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

za poplatek, balkon nebo terasa; 2 lůžka široká 135 cm bez možnosti

• Lehký snack (14.00–15.00 a 17.00–19.00 hod.)

přistýlky. DRGVS: viz DR, v přízemí s malou předzahrádkou.

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

DRSVS: viz DR, výhled na moře, modernější nábytek.
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• Spa centrum Aqua Playa, vstup od 16 let

Volejte zdarma 800 12 10 10

nápoje (10.30–24.00 hod.)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO > COSTA DE ALMERÍA > MOJÁCAR

Hotel Alegría Palacio Mojácar cccc

ŠPANĚLSKO > COSTA DE ALMERÍA > MOJÁCAR

Hotel Best Oasis Tropical cccc

DO 13 LET

ŠPANĚLSKO > COSTA DE ALMERÍA > ROQUETAS DE MAR

Apartmá Alegría Infiniti Beach Resort ccc

ŠPANĚLSKO
COSTA DE ALMERÍA

Hotel Playacapricho cccc

ŠPANĚLSKO > COSTA DE ALMERÍA > VERA PLAYA

DO 12 LET

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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OSTROV ZLATÝCH PLÁŽÍ

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

260

Gran Canaria je nejnavštěvovanější
z Kanárských ostrovů. Naleznete zde
vše, co byste si jen mohli na dovolené
přát. Gran Canaria nabízí jak velká
turisticky vybavená letoviska, tak
divokou krásu přírody ve vnitrozemí.
Za návštěvu určitě stojí i hlavní město
Las Palmas, které je plné kulturních
a architektonických památek.
Na Gran Canarii prožijete tu pravou
dovolenou v kanárském stylu.
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Volejte zdarma 800 12 10 10

Měsíc v roce

V

VI

VII

VIII

IX

X

denní teplota vzduchu (°C)

23

24

25

26

26

26

teplota vody (°C)

19

20

22

23

23

22

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku
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TO NEJLEPŠÍ
GRAN CANARIA

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

A
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ROQUE NUBLO

Charakteristickým znakem
ostrova a také posvátným místem
původních obyvatel Guančů
je skalní útvar Roque Nublo,
který je součástí biosférické
rezervace UNESCO. Během svých
toulek vnitrozemím ostrova
určitě nesmíte vynechat ani
ochutnávku místní mandlové
sladkosti „bienmesabe“ z Tejedy
nebo focení nádherných výhledů
z vyhlídky u nejvyšší hory ostrova
Pico de Las Nieves.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

BARRANCO DE GUAYADEQUE

Guayadeque je skrytým šperkem přírody na ostrově
Gran Canaria. Rozlehlé údolí o délce 15 kilometrů leží
v blízkosti města Aguimes. Pocit snové krajiny ve vás
umocní slavné přírodní jeskyně, které jsou upraveny
jako ubytování pro příznivce agroturistiky a několik
restaurací, jež nabízejí místní speciality. Na začátku
údolí naleznete muzeum, kde se dozvíte něco
o zvyklostech domorodých kanárských obyvatel.

D

VEGUETA

Historická čtvrť hlavního města Las Palmas Vegueta
z 15. století je ukázkou tradiční kanárské architektury.
Místní dlážděné ulice a domy s dřevěnými balkony jsou
dobrým důvodem opustit alespoň na chvilku slunné
pláže. Během svých toulek městem můžete navštívit
katedrálu sv. Anny, dům Kryštofa Kolumba, Muzeum
Kanárských ostrovů nebo tržnici.

Volejte zdarma 800 12 10 10

C

PUERTO DE MOGÁN

Kanárskými Benátkami je přezdíván malebný jachetní
přístav Puerto de Mogán s nezapomenutelnou
atmosférou a mnoha příjemnými restauracemi či
bary. Jedinečná architektura, bílé domy, předzahrádky
plné květin a mosty přes kanály s mořskou vodou vás
jednoduše okouzlí. Navíc se zde každý pátek konají
trhy, kde si můžete koupit vše od ovoce až po řemeslné
výrobky.

E

TEROR

Teror je povinná zastávka, když pobýváte na ostrově,
protože tam naleznete v bazilice Virgen del Pino, patronku
ostrova. Avšak přijet do této okouzlující severní vesnice
v neděli je dvojnásobným zážitkem, protože ten den si
můžete vychutnat také nejstarší bleší trh Kanárských
ostrovů. Najdete na něm úplně vše, od výrobků
ztvárňujících Pannu Marii a baziliku, řemeslných výrobkú,
ovoce a zeleniny z ostrovů, cukrovinek až po slavnou
místní klobásu chorizo, kterou určitě musíte ochutnat.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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PLAYA AMADORES

Severně od Puerto Rica se
nachází jedna z nejkrásnějších
pláží ostrova Gran Canaria.
Uměle vytvořená pláž Amadores
je ideální pro rodiny s malými
dětmi, protože klidné moře zde
zaručují dvě hráze. Jemný a místy
až bílý písek vybízí k celodennímu
opalování na lehátku a koupání
v průzračném moři. Podél pláže
se nachází řada restaurací, barů
a obchodů se suvenýry.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

PLAYA LAS CANTERAS

Ve městě Las Palmas de Gran Canaria se nachází jedna
z nejznámějších a nejlepších městských pláží v Evropě
– pláž Las Canteras. Tato dlouhá 5kilometrová pláž
z jemného světlého písku je lemována velmi dobře
udržovanou pobřežní promenádou s mnoha hotely,
restauracemi, kavárnami a obchody. Koná se zde
řada sportovních utkání a také mezinárodní soutěž
ve vytváření soch z písku.

I

PLAYA ANFI DEL MAR

Příjemná pláž Anfi del Mar s jemným bílým pískem se
nachází na jihu ostrova Gran Canaria, velice blízko
města Puerto de Mogán. Tato pláž je více než vhodná
pro všechny rodiny cestující s dětmi, protože voda je
zde tak klidná, že si můžete pohodově zaplavat jako
v bazénu. Také je možné si půjčit kajaky a šlapadla,
na kterých se zabaví celá rodina, nebo jenom tak
odpočívat na pohodlném lehátku a poslouchat
příjemné šumění moře.
Volejte zdarma 800 12 10 10

H

PLAYA DE MASPALOMAS

Poblíž majáku Maspalomas se nachází obří
turistická pláž lemovaná přírodní rezervací Dunas
de Maspalomas. Jsou to téměř tři kilometry jemného
zlatého písku s malým výskytem vln. V západní části
pláž nabízí služby ideální pro rodiny s dětmi, jako je
půjčovna lehátek a slunečníků, sprchy nebo stánky
s občerstvením. Směrem k majáku se nacházejí oblasti
vhodné pro nudisty nebo milovníky vodních sportů.

J

PLÁŽ GÜI GÜI

Pokud máte dobrou fyzičku a milujete přírodu, čistý
vzduch a samotu, toto je pro vás jednoznačně vynikající
výlet se šťastným koncem: koupáním v Atlantském
oceánu s výhledem na horu Teide. Na nejexotičtější pláž
Gran Canarie je možné se dostat pěšky, a to dlouhou
procházkou, která trvá 3 hodiny a na níž vás čeká pár
překážek. Pohodlnější variantou je cesta lodí z Mogánu
nebo z mola vesnice La Aldea.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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PALMITOS PARK

V proslulé botanické zahradě
Palmitos Park návštěvníky čeká
spousta vzácných subtropických
rostlin, palem, kaktusů a zhruba
1 500 exotických ptáků. Nejen
děti potěší představení papoušků,
show delfínů nebo vystoupení
dravců. Vaší pozornosti by určitě
neměl uniknout ani největší
evropský pavilon motýlů nebo
pavilon orchidejí, kde je možné
obdivovat desítky těchto krásných
květin.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Pár kilometrů severozápadně od San Agustínu se
nachází westernový park Sioux City, kde se ocitnete
přímo na Divokém západě. Pro návštěvníky se tu
pořádají představení přepadení banky a vyhánění
dobytka a také se zde předvádějí scénky v „saloonu“
se střelci, kankánem, vrhači nožů apod. O víkendu
se můžete těšit na grilování s country hudbou
nebo pěnovou party.

N

AQUALAND MASPALOMAS

Vodní park Aqualand Maspalomas o rozloze 130 000 m2
leží severně od Maspalomas. Najdete zde kolem dvaceti
atrakcí, a to jak oblíbené skluzavky a tobogany, línou
řeku, tak i bazén s umělým vlnobitím. Den plný zábavy
zde stráví nejen rodiny, ale všichni, kdo mají rádi vodní
radovánky. Nezapomenutelným zážitkem na celý život
se může stát plavání s lachtany (není v ceně vstupenky).

Volejte zdarma 800 12 10 10

M

AKVÁRIUM POEMA DEL MAR

V hlavním městě Las Palmas je možné obdivovat
podmořské krásy naší planety v nově otevřeném
akváriu Poema del Mar. Expozice je rozdělena na mělký
a hlubinný ekosystém mořských i sladkovodních druhů.
Hlavní atrakcí akvária je bezpochyby největší zakřivené
okno o délce 36 m a výšce 7 m, které nabízí ničím
nerušený výhled na pestrou faunu podmořského světa.

O

LAGO OASIS

Je to jediný slaný vodní park na ostrově Gran Canaria
nabízející širokou škálu atrakcí a skluzavek pro malé
i velké. Nachází se v turistickém středisku Taurito a je
součástí hotelového komplexu Paradise, proto klienti
ubytovaní v hotelech tohoto řetězce mají možnost využít
jeho denního volného vstupu.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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THALASSOTERAPIE

Moře „thalassa“ a terapie
„therapie“ byly pojmy známé už
starým Egypťanům, Féničanům
a Řekům. Již před dvěma
tisíciletími vědomě používali
mořské a termální bazény
a užívali vodu a mořskou
vodu (řasy a bahno) za účelem
regenerace, povzbuzení těla
a jeho obohacení minerálními
látkami.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

THALASSO GLORIA PALACE
SAN AGUSTÍN

V létě 2019 prošlo rekonstrukcí thalassocentrum
nacházející se ve velkolepé budově s kopulí v těsné
blízkosti hotelu Gloria Palace San Agustín. Chloubou
centra je relaxační bazén o objemu 550 m3, který
pokračuje až ven na dosah slunečních paprsků. Zařízení
dostalo prestižní ocenění Best Health Hotel od vlády
Kanárských ostrovů.

S

THALASSO GLORIA PALACE
AMADORES

Zapomenout na veškerý stres můžete v thalassocentru
v hotelu Gloria Palace Amadores, které nabízí
neuvěřitelný výhled na oceán. Součástí centra
rozkládajícího se na ploše 1 800 m2 je relaxační bazén
s mořskou vodou s 29 hydromasážními stanicemi,
mezi nimiž nechybí jacuzzi, masážní trysky nebo
hydromasážní lehátka.
Volejte zdarma 800 12 10 10

R

BALNEOTERAPIE

Jedná se o druh thalassoterapie, který využívá nejen
blahodárných účinků mořské vody, ale voda je navíc
zahřátá na teplotu cca 38 °C, což aktivuje krevní oběh
a obohacení tkání kyslíkem. Navíc tělo přijímá ve vodě
obsažené minerální prvky.

T

MASÁŽNÍ A RELAXAČNÍ
PROCEDURY

Thalassocentra v hotelech Gloria Palace Amadores i San
Agustín nabízí celou řadu masážních a regeneračních
procedur, jako např. zábaly z mořských řas, čokoládový
peeling, peeling z aloe vera, orientální a ajurvédskou
masáž nebo speciální program proti stresu či
na regeneraci po golfu.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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GRAN CANARIA

TO NEJLEPŠÍ
A
B
C
D
E

Roque Nublo
Barranco de Guayadeque
Puerto de Mogán
Vegueta
Teror

THALASSOTERAPIE
P
Q

Thalasso Gloria Palace
San Agustín
Thalasso Gloria Palace
Playa Amadores

A

Pico
F

PLÁŽE
F
G
H
I
J

Playa Amadores
Playa Las Canteras
Playa de Maspalomas
Playa Anfi del Mar
Pláž Güi Güi

C

O

Playa Taurito
Playa del Cura
Puerto Rico
J

RODINNÁ DOVOLENÁ
K
L
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N
O

Palmitos Park
Sioux City
Akvárium Poema del Mar
Aqualand Maspalomas
Lago Oasis

Volejte zdarma 800 12 10 10

Q
I

Playa d
Melonera

Maspalom

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

M
G
D

LAS PALMAS

E

AT L A N T S K Ý
OCEÁN
de las Nieves
+
1 942 m

B

K

N

3 km

Bahía Feliz
L

del Inglés
San Agustín
as
Campo Internacional
P

Kanárské ostrovy
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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POBYTOVÉ OBLASTI
BAHÍA FELIZ
Doba transferu z letiště cca 30 minut

1
1 Apartmá Monte Feliz ccc

str. 294

SAN AGUSTÍN
Doba transferu z letiště cca 35 minut

1
2

1 Hotel & Thalasso Gloria Palace San Agustín cccc
2 Hotel Corallium Beach by Lopesan Hotels cccd
3 Hotel Abora Interclub by Lopesan Hotels cccc

3

5
3

1
4

str. 274
str. 275
str. 276

PUERTO RICO /
PLAYA AMADORES /
PLAYA DEL CURA
Doba transferu z letiště cca 70 minut

1 Hotel Gloria Palace Royal & Spa ccccd
2 Hotel & Thalasso Gloria Palace Amadores cccc
3 Hotel Servatur Casablanca Suites & Spa cccc
4 Apartmá Riosol ccc
5 Hotel LABRANDA Riviera Marina cccc

2

str. 290
str. 289
str. 287
str. 288
str. 295

PLAYA TAURITO
Doba transferu z letiště cca 90 minut

4

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

2

272

3

1 Hotel Taurito Princess cccc
2 Hotel Paradise Valle Taurito ccccd
3 Hotel Paradise Lago Taurito ccc
4 Hotel Paradise Costa Taurito cccc
5 Hotel Mogan Princess & Beach Club cccc

str. 291
str. 292
str. 293
str. 294
str. 295

1
5

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

PLAYA DEL INGLÉS
2

3

1

Doba transferu z letiště cca 45 minut

1 Hotel Beverly Park ccc
2 Hotel Abora Continental by Lopesan Hotels cccd
3 Hotel Abora Buenaventura by Lopesan Hotels cccc
4 Hotel Rondo cccc
5 Hotel Seaside Sandy Beach cccc
6 Hotel Corallium Dunamar by Lopesan Hotels cccc
7 Hotel Abora Catarina by Lopesan Hotels cccd

4

5
6

str. 277
str. 279
str. 278
str. 280
str. 295
str. 294
str. 294

7

MASPALOMAS / MELONERAS /
CAMPO INTERNACIONAL
Doba transferu z letiště cca 45 minut

6

1 Hotel Lopesan Villa del Conde
5

Resort & Thalasso ccccc

str. 284
str. 295

Resort & Spa cccc

str. 282
str. 281
str. 285
str. 286

2 Hotel Lopesan Baobab Resort ccccd
3 Hotel Lopesan Costa Meloneras
4 Faro by Lopesan Collection ccccc
5 Suites and Villas by Dunas cccc
6 Hotel Tabaiba Princess cccc

1
2
3

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

4

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel & Thalasso Gloria Palace San Agustín cccc

4,5
TripAdvisor 5 750 hodnotících

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > SAN AGUSTÍN
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?
• Oblíbený hotel určený pro všechny
věkové skupiny
• V klidném prostředí s krásným
výhledem na oceán
• Jedno z největších evropských
thalassoterapeutických center
Transfer z letiště: cca 35 minut
Pláž: písečná cca 600 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

Dítě: Letenka zdarma

274

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek,
minibar za poplatek (na vyžádání), balkon s výhledem
na oceán nebo na San Agustín. DRP: viz DR, v přízemí
hotelu, bez výhledu. JS: viz DR, komfortněji zařízené, oddělená

wellness & spa

• Součástí hotelu je jedno z největších
thalassoterapeutických středisek
v Evropě, vstup od 15 let
• Za poplatek: bazén (mořská voda ohřátá

obývací část. DRS: viz DR, župan a trepky, 1 vstup denně

na teplotu lidského těla) s masážními

(max. 2 hodiny) do thalassoterapeutického centra. FR: viz DR,

tryskami, jacuzzi, několik menších bazénů,

2 oddělené ložnice, kolem bazénu, omezený výhled.

sauny, fitness, masáže, široký výběr

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

léčebných a regeneračních procedur

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRP) hhh

| hhi | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh

| hh

Junior suite (JS) hhi

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack během dne (10.00–18.30 hod.)

| Hi

Rodinný pokoj (FR) hhhh

all inclusive

| Hhhii | hhiii

• Zmrzlina pro děti (10.00–18.30 hod.)

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

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

POLOHA V klidném prostředí na vyvýšenině nad střediskem

Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

San Agustín, nákupní a zábavní možnosti cca 500 m. Živé centrum

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

Playa del Inglés cca 2 km (zastávka autobusu cca 500 m).

šipky, lukostřelba. Za poplatek: biliár, 2 tenisová hřiště

Dvakrát za den hotelový transfer do Playa del Inglés zdarma.

(křemenný písek) s umělým osvětlením, squash, fitness, paddle.

VYBAVENÍ 448 pokojů, výtahy, restaurace, restaurace

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.

à la carte (Gorbea) s panoramatickým výhledem na celou oblast

PRO DĚTI Brouzdaliště, miniklub (4–12 let),

a s baskicko-francouzskou kuchyní, bar, obchůdky, kadeřnictví

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

a 7 konferenčních sálů. V zahradě 2 bazény (1 s možností

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání

klimatizace/vyhřívání), bar u bazénu, lehátka a slunečníky

DR částečně přizpůsobené pro handicapované

u bazénu zdarma, osušky oproti kauci. Na střeše hotelu

klienty (koupelna má pouze vanu).

relaxační zóna s bazénem pouze pro dospělé osoby, oddělená

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

nudistická zóna. Lehátka na střeše hotelu za poplatek.

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

PLÁŽ Písečná pláž San Agustín s pozvolným vstupem

Za poplatek: internetový koutek.

do moře cca 600 m. Cestou na pláž nadchod. Lehátka

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

a slunečníky za poplatek.

WEB www.gloriapalaceth.com

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

nápoje místní výroby (10.00–23.30 hod.)

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Hotel Corallium Beach by Lopesan Hotels cccd

4,0
TripAdvisor 860 hodnotících

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > SAN AGUSTÍN
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Široká písečná pláž přímo u hotelu

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRVW, DRVWX) hh

• Ideální volba pro klienty hledající klidnou

Dvoulůžkový pokoj (DRP) Hh

a ničím nerušenou dovolenou
• Dlouhá pobřežní promenáda přímo u hotelu

| h

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení polopenze plus (balíček nápojů
v ceně) nebo programu all inclusive.

Transfer z letiště: cca 35 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
pouze pro dospělé osoby

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,
šipky, malé fitness. Za poplatek: biliár.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel neakceptuje klienty mladší 18 let.
ZÁBAVA Několikrát týdně večery s živou
hudbou nebo večerní zábavné show.
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DR
přizpůsobené pro handicapované klienty. Bezbariérový
pohyb v areálu, vstup do bazénu není upraven.

San Agustín s možností nákupů cca 900 m. Nejbližší nákupní

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc Superior

možnosti cca 150 m. Centrum rušného letoviska Playa del

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Inglés s proslulou pláží u písečných dun Maspalomas cca

Za poplatek: internetový koutek, WiFi na pokojích.

2,5 km. Zastávka linkového autobusu v blízkosti hotelu.

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

VYBAVENÍ 200 pokojů, 7 pater, vstupní hala s recepcí,

WEB www.lopesan.com

lobby bar, restaurace, minimarket a kadeřnictví. V subtropické

all inclusive

zahradě 2 bazény (1 s možností klimatizace/vyhřívání),

.

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

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

osušky za poplatek. Na terase v 6. patře nudistická zóna.

• Odpolední káva, čaj a zákusek

PLÁŽ Široká přírodní pláž s tmavým pískem

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

a pozvolným vstupem do moře přímo u hotelu,

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

POLOHA V klidné části u pobřežní promenády. Centrum

nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)

lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR/DRP: koupelna/WC, TV/sat.,
klimatizace, telefon, minilednička za poplatek, trezor za poplatek,
balkon nebo terasa. DRVW: viz DR, boční výhled na moře,
3.–7. patro. DRVWX: viz DR, přímý výhled na moře, 1.–5. patro.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Abora Interclub by Lopesan Hotels cccc

TripAdvisor 3 747 hodnotících

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > SAN AGUSTÍN
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Prázdninový komplex s nádherným
výhledem na oceán a písečné duny

minilednička za poplatek, balkon. DRR: viz DR, prostornější,
speciální vybavení pro děti, láhev vody při příjezdu.
SUVW: viz DRR, prostornější, obývací pokoj a ložnice.

• Výtečná volba pro příznivce aktivní dovolené

DRVWX: viz DR, pouze pro dospělé osoby, kávovar

• Děti potěší bazén se skluzavkami

Nespresso, láhev vína při příjezdu, minibar za poplatek.

• Krásně zrenovovaný hotel v roce 2019

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

Transfer z letiště: cca 35 minut
Pláž: písečná cca 1 000 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

| Hhi | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRR) hhhh
Suite (SUVW) hhhh

| Hhhi | hhii

| Hhhi | hhii

Dvoulůžkový pokoj (DRVWX) hh
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

Vizualizace

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní
tenis, volejbal, fotbal, vodní pólo, pétanque a aerobik.

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

Za poplatek: biliár, tenisové kurty, tenisová škola,
POLOHA V klidné části v zahradě nad střediskem San Agustín.

kurzy potápění, 18jamkové golfové hřiště cca 8 km.

Centrum střediska s možnostmi nákupů a zábavy cca 2 km.

ZÁBAVA pravidelná denní i večerní

Středisko Playa del Inglés s proslulou pláží u písečných dun

animační a zábavné programy.

Maspalomas cca 2,5 km, několikrát denně spojení hotelovým

PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, animace, miniklub

autobusem za poplatek. Zastávka linkového autobusu cca 800 m.

(4–12 let), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

a snack bar. V udržované subtropické zahradě o rozloze

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

40 000 m2 2 bazény (1 s možností klimatizace/vyhřívání),

Za poplatek: internetový koutek, WiFi na pokojích.

vodní skluzavky, 3 jacuzzi, bar u bazénu a terasa

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

WEB www.lopesan.com.

PLÁŽ Široká písečná pláž s tmavým pískem a pozvolným

all inclusive

vstupem do moře cca 1 km po méně využívané silnici
nebo 15 minut chůze po schodech. Na pláž Playa del
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• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Inglés s proslulými písečnými dunami doprava několikrát

• Lehký snack (11.45–15.00 hod.)

denně hotelovým autobusem za poplatek.

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

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek,

Volejte zdarma 800 12 10 10

Vizualizace

nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

3,5

Hotel Beverly Park ccc

TripAdvisor 2 148 hodnotících

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > PLAYA DEL INGLÉS
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Oblíbený hotel s výhodnou polohou mezi

Dvoulůžkový pokoj (DRS, DRP) hh

středisky Playa del Inglés a San Agustín

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh

• Písečná pláž v bezprostřední blízkosti hotelu

Rodinný pokoj (FR) hhhh

| Hhi | hii

| Hhhi | hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

večeře formou bufetu nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: tenisový kurt
(tvrdý povrch) s umělým osvětlením, stolní tenis, biliár, minigolf.
ZÁBAVA Pravidelně denní a večerní animační programy.
PRO DĚTI 2 brouzdaliště, hřiště, animace,
miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 2 DR

POLOHA Mezi středisky Playa del Inglés a San Agustín

přizpůsobené pro handicapované klienty, bezbariérový

s mnoha nákupními a zábavními možnostmi. Pobřežní promenáda

pohyb v areálu hotelu, bazén není speciálně upraven.

cca 50 m. Malé nákupní centrum cca 5 minut chůze. Centrum

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

Playa del Inglés cca 1,5 km. Zastávka linkových autobusů (směr

INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích,

do Playa del Inglés i Las Palmas) v bezprostřední blízkosti hotelu.

internetový koutek.

VYBAVENÍ 469 pokojů, 7 pater, 3 výtahy, recepce,

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

trezory za poplatek, restaurace, bar, pizzerie/snack bar,

WEB www.beverlyparkhotel.es

společenský sál, místnost s TV/sat., herna, kadeřnický

all inclusive

klimatizace/vyhřívání), jacuzzi, bar u bazénu, terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ Menší písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack a zmrzlina v baru
u bazénu (12.00–16.00 hod.)

oddělena pobřežní promenádou a nefrekventovanou vedlejší

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

silnicí. Dlouhé písečné pláže Playa del Inglés a San Agustín cca

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

20 minut chůze po promenádě. Lehátka a slunečníky za poplatek.

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

a kosmetický salon. Venku 2 bazény (1 s možností

nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

POPIS POKOJŮ DR/DRP: koupelna/WC, TV/sat.,
telefon a balkon. Klimatizace od června do září. DRSV: viz
DR, výhled na moře. DRS: viz DR, výhled na moře, vyšší
patro. FR: viz DR, oddělená obývací část a ložnice.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel Abora Buenaventura by Lopesan Hotels cccc

4,0
TripAdvisor 4 033 hodnotících

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > PLAYA DEL INGLÉS
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Oblíbený hotel vhodný pro všechny
věkové kategorie a rodiny s dětmi
• Ideální pro klienty, kteří chtějí strávit dovolenou
v blízkosti živého centra Playa del Inglés
• Hotel renovovaný v létě 2019

DRX: viz DR, pouze pro dospělé osoby, kávovar Nespresso,
láhev vína při příjezdu, klimatizace.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRVW) hhh
Dvoulůžkový pokoj (DRP) hh

| Hhii | hii

| Hi

Dvoulůžkový pokoj (DRR) hhhh

| Hhhi | Hhii | Hiii

Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhh
Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná cca 900 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,
víceúčelové sportovní hřiště, veškeré aktivity v rámci animačních
programů. Za poplatek: tenis, biliár, fitness, škola tenisu
a potápění.

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

ZÁBAVA Pravidelné denní animační a večerní
POLOHA V centru střediska Playa del Inglés. Nákupní

zábavné programy, diskotéka.

a zábavní možnosti v blízkosti hotelu. Obchodní a zábavní

PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, animace, miniklub

centrum Kasbah cca 300 m.

(4–12 let), hlídání dětí za poplatek (na vyžádání),

VYBAVENÍ 724 pokojů, 8 pater, výtahy, vstupní hala s recepcí,

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

společenská místnost, místnost s TV/sat.,restaurace, 4 bary, butik,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

obchod se suvenýry, kadeřnictví. V zahradě 2 bazény (možnost

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

klimatizace/vyhřívání), jacuzzi. Zahrada rozdělena na 2 části, živější

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

s animacemi a hudbou a klidnou relaxační část. V každé z částí

WEB www.lopesan.com

bar, terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

all inclusive

PLÁŽ Několik kilometrů dlouhá světlá písečná pláž Playa
del Inglés přecházející ve známé písečné duny Maspalomas
cca 900 m. Vstup do moře pozvolný, lehátka a slunečníky
za poplatek. Několikrát denně hotelový transfer na pláž zdarma.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack ve snack baru
(11.30–13.30 a 22.00–23.00 hod.)

POPIS POKOJŮ DRP/DR: koupelna/WC (vysoušeč

• Odpolední káva, čaj a zákusek

vlasů), pohovka, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, balkon,

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

minilednička za poplatek, klimatizace. DRVW: viz DR, vyšší patro.

nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)

DRR: viz DR, speciální vybavení pro děti, láhev vody při příjezdu.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel Abora Catarina by Lopesan Hotels cccc

TripAdvisor 3 369 hodnotících

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > PLAYA DEL INGLÉS
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Program all inclusive v ceně

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.

• V blízkosti písečných dun Maspalomas

Za poplatek: biliár, golfové hřiště
Maspalomas cca 3 km od hotelu.

Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná cca 1 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

ZÁBAVA Denní a večerní animační
program, večerní vystoupení.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub,
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje několika

Dítě: letenka zdarma

pokoji přizpůsobenými pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

POLOHA V klidnější části oblíbeného střediska Playa del

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu

Inglés. Nedaleko hotelu se nachází nákupní a zábavnícentrum Cita.

a na pokojích. Za poplatek: internetový koutek.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, pět pater, výtahy,

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Diners Club.

restaurace, bar, konferenční sál, kadeřnictví. V zahradě

WEB www.lopesan.com

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

all inclusive

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Playa del Inglés cca 1 000 m,
lehátka a slunečníky za poplatek. Na pláž lze dojít 20minutovou

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

procházkou přes písečné duny Maspalomas vzdálené cca 300 m.

• Snack během dne

POPIS POKOJŮ DR/DRP: koupelna/WC (sprcha,

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, lednička,

Vizualizace

nápoje místní výroby

trezor za poplatek, balkon nebo terasa. DRR: viz DR,

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

rychlovarná konvice, speciální vybavení pro děti, láhev vody
při příjezdu. DRVWX: viz DR, pouze pro dospělé osoby,
boční výhled na moře, vyšší patro, kávovar Nespresso,
láhev vína při příjezdu. Minibar za poplatek.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRP) hh
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hi
| hhi | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRR) hhhi

| hhii | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRVWX) hhh

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

279

4,0

Hotel Rondo cccc

TripAdvisor 394 hodnotících

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > PLAYA DEL INGLÉS
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

• Atraktivní poloha v klidnější části letoviska,
ale zároveň v blízkosti živého centra
• Zrenovovaný hotel vhodný pro všechny,

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.
Za poplatek: biliár, masáže, v sousedním hotelu
Miraflor Suites tenis a minigolf.
ZÁBAVA Pravidelně zábavné večery.

kteří chtějí strávit svoji dovolenou

PRO DĚTI Dětský bazén, dětská postýlka

nedaleko zábavních možností

zdarma (na vyžádání). V sousedním hotelu Miraflor
Suites miniklub, animace, dětské hřiště.

Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná cca 1,6 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: internetový koutek, WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA. EC/MC.
WEB www.hoteleslopez.com

Dítě: letenka zdarma

POLOHA V blízkosti rušného centra letoviska Playa
del Inglés, nákupní a zábavní centrum Yumbo cca 800 m,
autobusová zastávka v bezprostřední blízkosti hotelu.
VYBAVENÍ 104 pokojů, 5 pater, vstupní hala s recepcí,

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Odpolední káva, čaj a zákusek
(15.30–17.00 hod.)
• Vybrané nealkoholické a alkoholické

výtah, v zahradě bazén, bar u bazénu, terasa s lehátky

nápoje místní výroby (10.00–22.30 hod.)

a slunečníky zdarma, osušky za poplatek a oproti kauci.

all inclusive plus

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Playa del Inglés a písečné duny
Maspalomas cca 1 600 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

(služby navíc)

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

• Vybrané značkové alkoholické nápoje

mikrovlnná trouba, minilednička, varná konvice, klimatizace,

• Možnost čerpání all inclusive a oběda

TV/sat., telefon, balkon nebo terasa. DRP: viz DR, bez

v hotelu Sahara Playa v blízkosti pláže

balkonu. SU: viz DR, oddělená ložnice a obývací pokoj.

• Osušky zdarma

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Pouze pro dospělé

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRP) hhh
Suite (SU) hhhhi

| Hhi | hii

| Hhhii | hhiii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. Možnost
dokoupení programu all inclusive nebo programu all inclusive plus.

280

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,5

Faro Lopesan Collection ccccc

TripAdvisor 1 007 hodnotících

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > MASPALOMAS
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Elegantní hotel určený pro klienty

hledající odpočinkovou dovolenou
• V těsné blízkosti nejkrásnější pláže
ostrova s písečnými dunami

DRP: viz DR, omezený výhled. JS: viz DR, oddělený obývací
pokoj a ložnice, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRVWX) hhi
Dvoulůžkový pokoj (DRP) hh

| Hi

• Pobřežní promenáda přímo u hotelu

Junior suite (JS) hhh

• Hotel renovovaný v létě 2019

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

| Hhi | Hii

Možnost dokoupení večeří formou bufetu.
Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
Za poplatek: masáže, golfová hřiště Campo de Golf
Maspalomas a Lopesan Meloneras Golf cca 3 km.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel preferuje klienty starší 18 let.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 3 DR
přizpůsobené pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb

POLOHA V těsné blízkosti majáku El Faro v oblasti

v arálu hotelu včetně upraveného vstupu do bazénu.

Maspalomas. Vedle hotelu menší centrum s mnoha

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

restauracemi a bary. Nákupní promenáda Meloneras

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

pouze pár kroků od hotelu. Obchodní centrum Varadero

Za poplatek: WiFi na pokojích.

cca 800 m. Rušné letovisko Playa del Inglés cca 4 km

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Amex.

(spojení linkovým autobusem, zastávka cca 500 m).

WEB www.lopesan.com

VYBAVENÍ 182 pokojů, 5 pater, vstupní hala s recepcí,

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

výtahy, restaurace, bar, kavárna, butik. Venku bazén
(možnost klimatizace/vyhřívání), jacuzzi, bar u bazénu,
lehátka a slunečníky zdarma, osušky zdarma (výměna
za poplatek). Na střeše hotelu relaxační zóna s bazénem.
PLÁŽ 7 km dlouhá pláž s písečnými dunami přímo
u hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
kávovat Nespresso, klimatizace, TV/sat., telefon, minibar
za poplatek, balkon. DRVWX: viz DR, boční výhled na moře.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,5

Hotel Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa cccc

TripAdvisor 6 895 hodnotících

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > MELONERAS
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

výhled na moře, VIP Servis Unique by Lopesan. DRR: viz DR,
prostornější. JS: viz DR, oddělený obývací pokoj a ložnice,

polohou v blízkosti centra i pláže

VIP Servis Unique by Lopesan. SUN: viz JS, prostornější,

centrum Gran Spa Corallium inspirované

výhled na moře, VIP Servis Unique by Lopesan.

vulkanickým původem ostrova. Moderně

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

zařízené centrum s celkovou plochou 3 700 m2

Dvoulůžkový pokoj (DRP) hh

navrženou výhradně k relaxaci a znovuzískání

• Kvalitní servis hotelu byl již mnohokrát
oceněn prestižními cenami v oblasti turismu
Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná cca 300 od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

| hi

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRVW,
DRVWX) hhh

Dvoulůžkový pokoj (DRR) hhhi
Junior suite (JS) Hhii

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

• Velkolepě řešené thalassoterapeutické

fyzické i psychické harmonie a rovnováhy
• Vstup od 18 let

| Hhi | hii
| Hhii | hii | hiii

| hii | hHii

Senior suite (SUN) Hhii

| hii | hHii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
večeře formou bufetu. U večeře vyžadováno formální oblečení.

• Za poplatek: thalassoterapeutický okruh,
více než 80 druhů služeb zaměřených
na kompletní lázeňské procedury, masáže,
hydromasáže a centrum krásy

VIP servis unique
by lopesan

POLOHA Přímo u pobřežní promenády v blízkosti

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.

majáku El Faro a oblasti písečných dun Maspalomas.

Za poplatek: 4 tenisové kurty (křemenný písek)

Promenáda s obchody, restauracemi a bary v bezprostřední

s možností osvětlení, tenisová škola, minigolf, biliár, fitness,

blízkosti hotelu. Nákupní centrum Varadero cca 300 m.

18jamkové golfové hřiště Campo de Golf Maspalomas cca

VYBAVENÍ 1 136 pokojů, vstupní hala s recepcí, výtahy, lobby

3 km, hřiště Meloneras cca 3 km, transfer zdarma.

bar, 6 různých restaurací, bar, pivnice, luxusní restaurace Ambasador,

ZÁBAVA Pravidelný animační program

několik obchodů, kadeřnictví, diskotéka, kino, konferenční sál.

během dne, večerní zábavné programy.

• Rezervace míst v bufetové restauraci na večeři

V zahradě 4 bazény (1 s možností klimatizace/vyhřívání, 1 s uměle

PRO DĚTI Brouzdaliště, miniklub (4–12 let), animace, hlídání

• Rezervace míst u bazénu v klidnější

vytvořenou písečnou pláží), několik barů u bazénů, jacuzzi, terasa

dětí za poplatek (na vyžádání), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky zdarma (výměna za poplatek).

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 6 DR

• VIP salonky se snack občerstvením během dne

PLÁŽ Známá 7 km dlouhá pláž v přírodní rezervaci

přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb

• Prioritní check-in a check-out

Dunas Maspalomas s legendárními písečnými dunami

v areálu hotelu včetně upraveného vstupu do 1 bazénu.

• Welcome drink

cca 300 m, lehátka a slunečníky za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc Superior

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

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

župan), individuální klimatizace, telefon, minibar za poplatek

Za poplatek: internetová kavárna, WiFi na pokojích.

a trezor za poplatek, TV/sat., balkon nebo terasa, výhled

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

do vnitrozemí a na okolní zástavbu. DRVW: viz DR, výhled

WEB www.lopesan.com

na bazén a do zahrady. DRVWX: viz DR, výšší patro,

282

wellness & spa

• Oblíbený luxusní hotel s výtečnou

Volejte zdarma 800 12 10 10

• Jedinečný VIP servis ve vybraných

pokojích a hotelech řetězce Lopesan
• Oddělená část snídaně
s exkluzivní nabídkou jídel

zóně s nabídkou vody a ovoce

• Denní tisk
• Snídaně a večeře možná v jakémkoliv dalším
hotelu, kde je tento UNIQUE servis nabízen
(nutná rezervace na recepci den předem)
• Jeden vstup zdarma za pobyt do Corallium
spa centra nebo thalassocentra

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

• Babysitting servis na vyžádání (zdarma
v případě zakoupení green fee nebo
procedury ve spa či thalassocentru)
• Rezervace míst na večerní vystoupení
• Luxusní kosmetické doplňky na pokoji
• Trezor, WiFi, osušky a župany na pokoji zdarma
• Dvě lahve vína při příjezdu
• Voda na pokoji v průběhu celého pobytu,
gin & tonic a 2 nealkoholické nápoje 1×
za pobyt,balíček sladkých bonbonů při příjezdu
• Výběr polštářů bez poplatku
• Varná konvice a kávovar Nespresso
• Dětský ručník s maskotem Panchi
• V případě pozdního příjezdu studená

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

večeře připravená na pokoji

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso ccccc

4,5
TripAdvisor 4 214 hodnotících

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > MELONERAS
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

POPIS POKOJŮ DR/DRP: koupelna/WC (bidet,

wellness & spa

• Kvalitní hotel ve stylu kanárské vesnice okouzlí

oddělená sprcha, vysoušeč vlasů), individuální klimatizace,

nejen svým atypickým architektonickým stylem

telefon, minibar, trezor za poplatek, šatna, TV/sat., balkon

centrum na ploše 1 200 m2

nebo terasa. DRVW: viz DR, strana k moři. JS: viz DR, DVD

s krásným výhledem na oceán

• Vysoká úroveň ubytovacích
a stravovacích služeb
• Rozsáhlé thalassoterapeutické
centrum s výhledem na oceán
Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečnooblázková cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

přehrávač, obývací místnost a oddělená ložnice, VIP Servis

• Exkluzivní thalassoterapeutické

• Za poplatek: bazén s mořskou vodou

Unique by Lopesan. SUN: viz JS, prostornější, výhled na moře,

a hydromasážními tryskami, aromaterapie,

VIP Servis Unique by Lopesan (viz hotel Costa Meloneras).

několik druhů saun zakončených ledovou

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

sprchou podporující krevní oběh, floating,

Dvoulůžkový pokoj (DRP) hh

relaxační a meditační prostor

| hhi

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRVW) hhh
Junior suite (JS) hhh

| Hhi | hii

| Hhii | Hii

Senior suite (SUN) hhh

| Hhii | Hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
večeře formou bufetu. U večeře vyžadováno formální oblečení.

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: tenisové
POLOHA Přímo na břehu moře v klidné oblasti Meloneras.

hřiště (umělý trávník) s možností osvětlení, biliár, putting green,

Pobřežní promenáda spojující letoviska Maspalomas a Meloneras

fitness, 18jamkové golfové hřiště Meloneras cca 900 m, hřiště

přímo u hotelu. Nákupní a zábavní možnosti, restaurace,

Campo de Golf Maspalomas cca 4 km, transfer zdarma.

bary a obchody cca 500 m, známý maják El Faro cca 1 km.

ZÁBAVA Jemná animace během dne. Večer

VYBAVENÍ 561 pokojů, 6 poschodí, 10 výtahů, 4 restaurace

pravidelné animační programy a vystoupení.

(bufetová, italská, barbecue a café-snack),lobby bar, snack

PRO DĚTI Brouzdaliště, miniklub (4–12 let),

bar s terasou, pivnice, různé obchůdky a konferenční sály.

animace, hlídání dětí za poplatek (na vyžádání),

V zahradě několik bazénů se sladkou vodou (1 s možností

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

klimatizace/vyhřívání,1 s uměle vytvořenou pláží), bazén

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 5 DR

s mořskou vodou, 3 jacuzzi, bar u bazénu, terasy s lehátky

přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb

a slunečníky zdarma, osušky zdarma (výměna za poplatek).

v areálu hotelu včetně upraveného vstupu do 1 bazénu.

PLÁŽ 7 km dlouhá písečná pláž Maspalomas

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

v proslulé přírodní rezervaci písečných dun cca 1 km,

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

písečnooblázková, místy kamenitá pláž Meloneras

Za poplatek: internetová kavárna, WiFi na pokojích.

cca 500 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.
WEB www.lopesan.com
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Hotel Suites and Villas by Dunas cccc

4,0
TripAdvisor 545 hodnotících

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > CAMPO INTERNACIONAL
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

• Příjemný prázdninový komplex s pečlivě
udržovanou subtropickou zahradou
• Vhodné pre rodiny s dětmi, které
hledají program all inclusive
• Prostorné suite

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Suite (SU) hhh

| hhIi

Senior suite (SUN) hhhhi
Vila (VI) hhh

| hhhhii

| Hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu,
možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná cca 2 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

stolní tenis. Za poplatek: biliár, masáže, tenis
v hotelu Dunas Maspalomas, golfové hřiště
Campo de Golf Maspalomas cca 1 km.
ZÁBAVA Denní a večerní animační program.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub,
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

POLOHA Na okraji střediska Campo Internacional.

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.

Nákupní promenáda s obchody, restauracemi a bary

Za poplatek: internetový koutek.

v oblasti Meloneras cca 1 km. Nákupní centrum Faro

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

II cca 1,2 km, centrum Varadero cca 1,5 km.

WEB hotelesdunas.com

VYBAVENÍ 302 pokojů, vstupní hala s recepcí,

all inclusive

zahradě 3 bazény (2 s možností klimatizace/vyhřívání),

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

jacuzzi, bar u bazénu, slunečníky a lehátka zdarma,

• Lehký snack (11.00–18.00 hod.)

osušky oproti kauci (výměna za poplatek)..

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

PLÁŽ 7 km dlouhá pláž s písečnými dunami cca 1,2 km,

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

několikrát denně hotelový transfer na pláž zdarma.

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

restaurace, malý obchod. V udržované subtropické

nápoje (10.00–24.00 hod.)

POPIS POKOJŮ SU: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, lednička, trezor za poplatek,
obývací místnost s pohovkou, oddělená ložnice, terasa.
SUN: viz SU, 2 oddělené ložnice. VI: viz SU, samostatně
stojící vila v areálu komplexu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Tabaiba Princess cccc

TripAdvisor 2 782 hodnotících

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > CAMPO INTERNACIONAL
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

• Příjemný hotel vhodný pro klienty, kteří chtějí
spojit dovolenou s aktivním odpočinkem

Rodinný pokoj (FR) hhh
Junior suite (JS) hhh

| HhIi

| HhIi

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Subtropická zahrada s uměle vytvořenou pláží

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, obří

• Hotel zrenovovaný v létě 2019

šachy, stolní tenis, plážový volejbal. Za poplatek: biliár,
golfové hřiště Campo de Golf Maspalomas cca 500 m.

Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná cca 2 km
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

PRO DĚTI Bazén (možnost klimatizace/
vyhřívání), hřiště, miniklub, splash park, animace,
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém

Dítě: zcela zdarma

areálu hotelu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

POLOHA V klidné části střediska Campo Internacional.

WEB www.princess-hotels.com

Nákupní a zábavní centrum Faro II cca 1,5 km. Oblast Meloneras

all inclusive

s obchody, restauracemi a bary cca 2 km. Rušné letovisko Playa del
Inglés cca 3 km (spojení linkovým autobusem, zastávka cca 200 m).

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

výtahy, restaurace, 2 restaurace à la carte, 5 barů, obchod.

• Lehký snack během dne

V udržované subtropické zahradě 6 bazénů (2 s možností

• Odpolední káva, čaj, zákusky, občerstvení

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

klimatizace/vyhřívání), bar u bazénu, slunečníky a lehátka

286

• 24 hodin denně

VYBAVENÍ 434 pokojů, 4 patra, vstupní hala s recepcí,

a nápoje (16.00–18.00 hod.)

zdarma, osušky zdarma (výměna za poplatek).

• Noční snack a nápoje (00.00–07.30 hod.)

PLÁŽ Písečná pláž se nachází cca 2 km od hotelu.

• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
TV/sat., klimatizace, telefon, lednička, trezor, balkon nebo
terasa. FR: viz DR, prostornější, rozkládací pohovka, balkon.
JS: viz DR, prostornější, rozkládací pohovka, balkon.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| HhI

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Hotel Servatur Casablanca Suites & Spa cccc

4,5
TripAdvisor 856 hodnotících

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > PUERTO RICO
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi v celém

• Hotel pouze pro dospělé osoby

areálu hotelu a na pokojích.

• Nádherný výhled na městečko Puerto Rico

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

• Hotel s renovovanými moderními junior suite

WEB www.servaturhotels.com

• Volný vstup do malého hotelového spa centra

wellness & spa

Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná cca 4 km
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

• Neomezený volný vstup do hotelového
spa centra, nutné rezervovat předem
• Zdarma: vyhřívaný bazén, sauna, turecké lázně
• Za poplatek: masáže, kosmetické procedury

Dítě: pouze pro dospělé osoby

POLOHA Na kopci v klidnější části turistického letoviska
Puerto Rico, restaurace, bary a nákupní centrum cca 1 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace,
minimarket, směnárna, 2 výtahy. Venku bazén, jacuzzi,
bar u bazénu, slunečníky a lehátka zdarma, na střeše
hotelu relaxační zóna a chill out terasa.
PLÁŽ Písečná pláž se nachází cca 4 km od hotelu.
Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

obývací část, TV/sat., vybavený kuchyňský kout, klimatizace,
telefon, trezor, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Junior suite (JS) hh
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
večeře formou bufetu (v pondělí a ve čtvrtek večeře
formou menu).
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Apartmá Riosol ccc

TripAdvisor 1 928 hodnotících

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > PUERTO RICO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Nádherné výhledy na oceán
a městečko Puerto Rico
• Prostorná apartmá s možností
programu all inclusive

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,
šipky, fitness, aerobik. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Občasné animační programy, zábavní
a nákupní možnosti v centru střediska.
PRO DĚTI Dětský bazén, animační programy pro
děti, dětský klub, dětská postýlka (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná cca 2 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, AMEX, Diners Club, EC/MC.
WEB www.riosolhotel.com

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
POLOHA Na kopci v klidnější části střediska Puerto Rico,

• Lehký snack během dne

restaurace a bary cca 100 m, nákupní centrum cca 1 km. Centrum

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

letoviska Puerto Rico cca 2 km. Autobusová zastávka cca 100 m.
VYBAVENÍ 236 apartmá, vstupní hala s recepcí, restaurace,
lobby bar, minimarket, směnárna, TV místnost. Venku dva bazény,

nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)
• Odpolední káva, čaj, zákusek
(16.00–18.00 hod.)

krásná terasa s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž cca 2 km od hotelu.
Lehátka a slunečníky za poplatek.

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

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

288

ventilátor, trezor za poplatek, telefon, TV/sat. (vybrané
programy za poplatek), oddělená ložnice a obývací
místnost s rozkládací pohovkou, vybavený kuchyňský
kout, balkon nebo terasa s výhledem na oceán.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Apartmá (AP) hhhh

| hhhi | Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Hotel & Thalasso Gloria Palace Amadores cccc

4,5
TripAdvisor 6 789 hodnotících

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > PLAYA AMADORES
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

• Velmi oblíbený hotel vhodný pro všechny

DRSSS: viz DRSS, pouze pro dospělé osoby, župan a trepky,

• Za poplatek: bazén (mořská voda ohřátá

vstup do thalassoterapeutického centra (denně max. 2 hodiny).

na teplotu lidského těla) s masážními

SUSS: viz DRSSS, oddělený obývací pokoj a ložnice.

tryskami, jacuzzi, fitness, masáže, široký

• V blízkosti oblíbené pláže Playa Amadores

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

výběr léčebných a regeneračních procedur

• Vyhlášené thalassoterapeutické centrum

Dvoulůžkový pokoj (DRSS) hhh

věkové skupiny a rodiny s dětmi

| hhii | Hii

Dvoulůžkový pokoj (DRSSS) hhh |
Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

Hh

Suite (SUSS) hhh

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Lehký snack (10.00–18.30 hod.)

Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Zmrzlina pro děti (10.00–18.30 hod.)

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní

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

tenis, francouzské kuželky, lukostřelba, šipky.
Za poplatek: tenisový kurt (umělý trávník)
ZÁBAVA Pravidelný animační program během

panoramatickým výhledem na oceán. Pobřežní promenáda

dne a večera, večerní zábavná vystoupení.

spojující Playa Amadores a Puerto Rico přímo pod hotelem,

PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, animace, miniklub, hlídání dětí

přístup výtahem. Živé turistické letovisko Puerto Rico

za poplatek (na vyžádání), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

cca 1 km. Zastávka linkového autobusu cca 300 m.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 5 DRSS

VYBAVENÍ 392 pokojů, vstupní hala s recepcí,

přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový

výtahy, restaurace, 4 bary, obchody se suvenýry,

pohyb v areálu hotelu (kromě wellness & spa).

butik, kadeřnictví, konferenční sál. Venku 2 bazény

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

(1 s možností klimatizace/vyhřívání), bar u bazénu,

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu a na pokojích.

terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci

Za poplatek: internetový koutek, LAN na pokojích.

(výměna za poplatek), oddělená nudistická zóna.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PLÁŽ Oblíbená uměle vytvořená pláž karibského typu Playa

WEB www.gloriapalaceth.com

Amadores v chráněném zálivu s pozvolným vstupem do moře cca

wellness & spa

500 m. Lehátka a slunečníky za poplatek. V bezprostřední blízkosti
pláže restaurace a bary s nabídkou občerstvení během dne.
POPIS POKOJŮ DRSS: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek, minibar

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

s možností osvětlení, sauna, masáže, fitness, biliár.
POLOHA Na skalním výběžku s nádherným

• Moderní thalassoterapeutické centrum
s krásným výhledem na oceán
• Vstup od 15 let

za poplatek (na vyžádání), terasa nebo balkon, strana k moři.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel Gloria Palace Royal & Spa ccccd

4,5
TripAdvisor 3 405 hodnotících

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > PUERTO RICO – PLAYA AMADORES
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

• Ideální volba pro náročné klienty všech

minibar za poplatek (na vyžádání), set na přípravu kávy a čaje,

• Káva, čaj a zákusek (15.30–17.30 hod.)

balkon, výhled na moře. SUSV: viz DRSV, oddělený obývací

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

věkových skupin, kteří hledají klidnou

pokoj a ložnice.

dovolenou

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Krásný výhled na oceán a pláž
Playa Amadores
• Volný vstup do malého hotelového spa centra

nápoje místní výroby (10.00–23.30 hod.)

Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhh
Suite (SUSV) hhh

| hhi | hii

| hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.

Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,
aerobik. Za poplatek (v blízkém okolí hotelu): tenis,
potápění a vodní sporty na pláži, 18jamkové golfové hřiště
Anfi Tauro Golf cca 3 km, hřiště Salobre Golf cca 7 km.
ZÁBAVA Pravidelný animační program během dne a večera.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, animace, miniklub
(4–12 let), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

POLOHA Na skalním výběžku na jihu ostrova Gran

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc Superior

Canaria s překrásnými výhledy na oceán. Rušné středisko

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu a na pokojích.

Puerto Rico cca 2 km po pobřežní promenádě.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

VYBAVENÍ 197 pokojů, 4 budovy, vstupní hala

WEB www.gloriapalaceth.com

s recepcí, výtahy, restaurace, restaurace à la carte, piano

wellness & spa

bar, místnost s TV/sat., obchod, kadeřnický a kosmetický

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

salon, 2 konferenční sály. Venku 2 bazény (1 s možností
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klimatizace/vyhřívání), jacuzzi, bar u bazénu, terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Oblíbená uměle vytvořená pláž karibského typu

• Vstup od 18 let

• Zdarma: hydromasážní krytý bazén
s vodou ohřátou na teplotu lidského těla,
sauna, jacuzzi, fitness, tropická sprcha

Playa Amadores v chráněném zálivu s pozvolným vstupem

• Za poplatek: masáže a relaxační procedury

do moře cca 200 m. Přístup na pláž z kopce, lehátka

all inclusive

a slunečníky za poplatek. V bezprostřední blízkosti pláže
restaurace a bary s nabídkou občerstvení během dne.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

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

• Lehký snack (10.00–18.00 hod.)

individuální klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek,

• Zmrzlina pro děti (10.00–18.00 hod.)

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel Taurito Princess cccc

TripAdvisor 3 114 hodnotících

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > PLAYA TAURITO
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

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

• Lehký snack (10.30–18.00 hod.)

klimatizace, TV/sat., telefon, malá lednička a trezor zdarma,

• Zmrzlina pro děti (16.30–18.30 hod.)

balkon nebo terasa, strana k moři. DRR: viz DR,

• Káva, čaj a zákusek (16.00–18.00 hod.)

• Vhodné pro všechny věkové skupiny a rodiny

prostornější, terasa. JS: viz DR, prostornější.

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

• V blízkosti hotelu komplex bazénů a aquapark

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Příjemný hotel vyšší kategorie v klidném
prostředí v bezprostřední blízkosti pláže

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

| hhi | HII

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

| hhii

| Hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive. Možnost

nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)

all inclusive plus
• Rozšířená nabídka alkoholických nápojů
• Jen pro dospělé

dokoupení programu all inclusive plus.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,
tenis (osvětlení za poplatek), squash, lukostřelba, šipky,
a masáže, 18jamkové golfové hřiště Anfi Tauro Golf cca 9 km.

Taurito. Městečko Puerto Mogán cca 3 km, rušné turistické

ZÁBAVA Denní a večerní animační a zábavné programy.

letovisko Puerto Rico cca 10 km. Spojení linkovým autobusem

PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, animace, miniklub

nebo hotelovým autobusem zdarma. Naproti hotelu

(5–12 let), hlídání dětí za poplatek (na vyžádání),

komplex bazénů (mořská voda) s aquaparkem Paradise

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Lago Oasis (vstup za poplatek). Možnost drobných nákupů

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 5 DR plně

v blízkosti hotelu, autobusová zastávka cca 400 m.

přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb

VYBAVENÍ 402 pokojů, 11 pater, vstupní hala

v areálu hotelu, vstup do bazénu není speciálně upraven.

s recepcí, výtahy, restaurace, bar, společenská místnost

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

s TV/sat., kadeřnictví, konferenční sál. V zahradě bazén

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a u bazénu.

(možnost klimatizace/vyhřívání),snack bar u bazénu, terasa

Za poplatek: internetový koutek.

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PLÁŽ Přírodní pláž Playa Taurito s tmavým pískem (místy

WEB www.princess-hotels.com

oblázky) a pozvolným vstupem přímo u hotelu, přístup

all inclusive

z mírného kopce nebo po schodech. Vzhledem k poměrně
silnému příboji především v zimním období možný větší výskyt
oblázků či kamenů. Lehátka a slunečníky za poplatek.

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

fitness, plážový volejbal. Za poplatek: biliár, sauna
POLOHA Přímo u moře v klidné turistické oblasti

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Pozdní snídaně formou bufetu
(10.30–12.00 hod., omezený výběr)

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Paradise Valle Taurito ccccd

TripAdvisor 1 440 hodnotících

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > PLAYA TAURITO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Moderní hotel v klidné oblasti Taurito

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

v blízkosti písečné pláže a aquaparku

Dvoulůžkový pokoj (DRP) hh

• Pro milovníky klidné, odpočinkové

| hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

dovolené, kteří se chtějí nechat

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

rozmazlovat kvalitním servisem

fitness. Za poplatek: tenis, 18jamkové golfové hřiště
Anfi Tauro Golf cca 9 km.

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná cca 70 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

• Vybrané nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

all inclusive plus
• Vybrané nealkoholické nápoje

v aquaparku Paradise Lago Oasis
• Lehký snack v aquaparku Paradise Lago Oasis

ZÁBAVA Denní animační program v rámci
komplexu Paradise Taurito Resort.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, dětská
postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 3 DR
přizpůsobené pro handicapované klienty, bezbariérový pohyb
v areálu hotelu včetně upraveného vstupu do bazénu.

POLOHA V klidné oblasti Taurito. Městečko Puerto

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccd

Mogán s malebným přístavem cca 3 km, rušné letovisko

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Puerto Rico cca 10 km. Spojení linkovým autobusem,

Za poplatek: internetový koutek, a na pokojích.

zastávka cca 300 m. Naproti hotelu komplex bazénů (mořská

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

voda) s aquaparkem Paradise Lago Oasis (vstup zdarma).

WEB www.paradiseresorts.es

Možnost drobných nákupů v blízkém okolí hotelu.

wellness & spa

VYBAVENÍ 180 pokojů, 5 pater, recepce, 2 výtahy,

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

restaurace, bazén, bar u bazénu, terasa s lehátky
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• Menší moderní spa centrum Krabi

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

• Vstup od 16 let

PLÁŽ Přírodní pláž Playa Taurito s tmavým pískem (místy

• Za poplatek: vnitřní bazén s hydromasážními

oblázky) a pozvolným vstupem do moře cca 70 m. Vzhledem
k poměrně silnému příboji především v zimním období možný
větší výskyt oblázků či kamenů. Pláž karibského typu Playa
Amadores cca 6 km. Lehátka a slunečníky za poplatek.

tryskami, jacuzzi, sauna, masáže a fitness

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

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

• Pozdní kontinentální snídaně

TV/sat., telefon, minibar, trezor za poplatek, balkon

• Lehký snack (10.30–12.30 hod.)

nebo terasa. DRP: viz DR, omezený výhled.

• Káva, čaj a zákusek (15.00–18.00 hod.)

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

3,5

Hotel Paradise Lago Taurito ccc

TripAdvisor 2 665 hodnotících

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > PLAYA TAURITO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

Amadores s pozvolným vstupem do moře cca 6 km (spojení

aquaparku v těsné blízkosti hotelu

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

• Oběd formou bufetu

klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, trezor za poplatek, balkon

• Večeře formou bufetu

nebo terasa. DRP: viz DR, omezený výhled. FR: viz DR, oddělená

• Lehký snack během dne

obývací část a ložnice, mikrovlnná trouba zdarma (na vyžádání).

• Odpolední káva, čaj, zákusek

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

• Zdarma vstup do oblíbeného

• Rodiny ocení možnost prostorných
rodinných pokojů s oddělenou ložnicí
• Ideální volba pro klienty všech věkových
skupin, kteří hledají klidnou dovolenou

linkovým autobusem). Lehátka a slunečníky za poplatek.

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

| hhii

Dvoulůžkový pokoj (DRP) hh
Rodinný pokoj (FR) hhhh

| Hhhii | hhiii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: 4 tenisové
kurty, squash, stolní tenis, minigolf, bowling, 18jamkové

all inclusive
• Snídaně formou bufetu

nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)

all inclusive plus
• Vybrané nealkoholické nápoje

v aquaparku Paradise Lago Oasis
• Lehký snack v aquaparku Paradise Lago Oasis

golfové hřiště Anfi Tauro Golf cca 9 km.
komplexu Paradise Taurito Resort.

Mogán s malebným přístavem cca 3 km. Rušné turistické středisko

PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, dětská postýlka zdarma

Puerto Rico cca 10 km. Spojení linkovým autobusem, zastávka

(na vyžádání), dětská stolička v restauraci zdarma.

cca 200 m. V blízkosti hotelu komplex bazénů (mořská voda)

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

a aquapark Paradise Lago Oasis (pro hotelové klienty vstup

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

zdarma). Možnost drobných nákupů v blízkém okolí hotelu.

Za poplatek: internetový koutek.

Nemocnice v Puerto Rico (10 km) a lékárna v Puerto Mogán.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

VYBAVENÍ 260 pokojů, 9 pater, vstupní hala

WEB www.paradiseresorts.es

s recepcí, výtahy, restaurace, bar, místnost s TV/sat.

wellness & spa

Venku bazén (možnost klimatizace/vyhřívání), jacuzzi,
terasa s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Přírodní pláž Playa Taurito s tmavým pískem (místy

• Menší moderní spa centrum Krabi

v blízkém hotelu Paradise Valle Taurito

oblázky) a pozvolným vstupem do moře cca 50 m. Vzhledem

• Vstup od 16 let

k poměrně silnému příboji především v zimním období možný

• Za poplatek: vnitřní bazén s hydromasážními

větší výskyt oblázků či kamenů. Pláž karibského typu Playa

Volejte zdarma 800 12 10 10

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

ZÁBAVA Denní animační program v rámci
POLOHA V klidné lokalitě v oblasti Taurito. Středisko Puerto

tryskami, jacuzzi, sauna, masáže a fitness

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > BAHÍA FELIZ

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > PLAYA DEL INGLÈS

Apartmá Monte Feliz ccc

Hotel Corallium Dunamar
by Lopesan Hotels cccc

DO 12 LET

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > PLAYA TAURITO

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > PLAYA DEL INGLÈS

Hotel Paradise Costa Taurito cccc

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

Hotel Abora Continental
by Lopesan Hotels cccd

DO 12 LET

DO 16 LET
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Hotel Lopesan Baobab Resort ccccd

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > PLAYA DEL CURA

Hotel LABRANDA Riviera Marina cccc

DO 12 LET

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > PLAYA TAURITO

Hotel Mogan Princess & Beach Club cccc

DO 12 LET

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > PLAYA DEL INGLÈS

Hotel Seaside Sandy Beach cccc

ŠPANĚLSKO
GRAN CANARIA

ŠPANĚLSKO > GRAN CANARIA > MELONERAS

DO 12 LET

DO 13 LET

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

295

OSTROVY STRMÝCH HOR
A SVĚŽÍ ZELENĚ

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

TENERIFE
A LA PALMA
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Ostrovu Tenerife se přezdívá „ostrov
věčného jara“ – hlavně díky stálému
počasí, jež ocení především turisté.
Naleznete zde 68 km nejrůznějších
typů písečných pláží, které přímo
vyzývají ke koupání, opalování, ale
také k provozování sportů, jako
je potápění nebo surfování.
Ostrovu La Palma se říká „zelený
ostrov“, a to díky zeleným horám
ve vnitrozemí. Chcete-li trávit
dovolenou aktivně i odpočinkově,
doporučujeme právě tento ostrov.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Volejte zdarma 800 12 10 10

Měsíc v roce

V

VI

VII

VIII

IX

X

denní teplota vzduchu (°C)

21

22

23

24

24

23

teplota vody (°C)

19

20

21

22

23

23

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku
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TO NEJLEPŠÍ

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

TENERIFE A LA PALMA
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A

LAS TERESITAS

Jedna z nejkrásnějších pláží
ostrova Tenerife s možností
sportovního vyžití. Je dlouhá
1,5 km a pokrytá jemným pískem
dovezeným ze Sahary.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

PUERTO DE LA CRUZ

Přístavní letovisko s vyhlášenou černou pláží Playa
Jardin. Nachází se zde proslulá soustava bazénů Lago
Martiánez a nejnavštěvovanější zoopark Španělska Loro
Parque.

D

NP CAÑADAS DEL TEIDE

Cca 20 000 ha velký národní park se nachází ve středu
Tenerife a v roce 2007 byl zapsán na seznam světového
dědictví UNESCO. Dominantou parku je nejvyšší hora
Španělska Pico del Teide.

Volejte zdarma 800 12 10 10

CANDELARIA

C

Poutní místo, jež láká každoročně stovky poutníků, kteří
se přicházejí poklonit sošce Panny Marie candelárské,
patronky Kanárských ostrovů.

E

ROQUE DE LOS MUCHACHOS

Nejvyšší hora ostrova La Palma s nejvýznamnějším
uskupením astronomických observatoří na severní
polokouli.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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ZA ZÁBAVOU

ŠPANĚLSKO
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TENERIFE
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F

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

Hlavní město se širokými bulváry
láká nejen milovníky nákupů.
Kromě nákupních center nabízí
také galerie, muzea, rušný
noční život a v neposlední řadě
vyhlášený karneval.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Největší aquapark v Evropě, postavený v thajském stylu.
Se svými adrenalinovými atrakcemi a dětskou zónou je
vhodný pro děti i dospělé.

I

STŘEDOVĚKÝ TURNAJ

Prozkoumejte impozantní hrad Castillo de San Miguel
a vstupte do kouzelného světa rytířů. Zažijte opravdovou
podívanou - turnaje a různé středověké hry, a to vše
s hostinou. Budete moci povzbuzovat svého rytíře,
kterého si vyberete jako svého zástupce v turnaji,
a všichni se společně zasmějete hradnímu šaškovi a jeho
žertům. Po turnaji a hostině noc ještě nekončí. Hradní
šlechta vás pozve do velkého sálu, kde bude hrát hlavní
roli akrobacie, balet a capoeira s hudbou.
Volejte zdarma 800 12 10 10

H

PLAYA DE LAS AMÉRICAS

Celosvětově vyhledávané přímořské letovisko vhodné
pro milovníky slunce, vodních sportů, nákupů a rušného
nočního života.

J

GOLF

Milovníci golfu uvítají výběr z devíti golfových hřišť, která
jsou vyhlášena svou kvalitou a navíc jsou díky výborným
klimatickým podmínkám vhodná pro hru po celý rok.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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SIAM PARK

G
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ZA PŘÍRODOU

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

TENERIFE

302

K

PICO DEL TEIDE

Nejvyšší hora Španělského
království a třetí největší vulkán
světa. Z dolní stanice kabinové
lanovky lze vyjet do výšky
3 555 m n. m. za deset minut
a odtud pěšky dojít na vrchol
(3 717 m n. m.).

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

POZOROVÁNÍ KULOHLAVCŮ

Tenerife je přednostním místem pro pozorování
kytovců ve volné přírodě. Je to skutečné dobrodružství,
vidět tyto mořské tvory na vlastní oči a pozorovat je
z bezprostřední blízkosti.

N

ICOD DE LOS VINOS

Přímořské městečko pod horou Pico del Teide se pyšní
16 m vysokým Drago Milenario (tisíciletý dračinec)
a mimo jiné láká návštěvníky na svá výtečná bílá vína.

Volejte zdarma 800 12 10 10

M

LA GOMERA

Výlet na druhý nejmenší z Kanárských ostrovů je vhodný
pro všechny milovníky přírody. Čeká vás národní park
Garajonay (UNESCO) s vavřínovým pralesem, úrodná
údolí, hory, sto tisíc palem a krásné pláže.

O

LOS GIGANTES

Obří útesy, tyčící se nad Atlantikem do výšky
500–800 metrů, do jejichž blízkosti je možné se dostat
pouze po moři.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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LORO PARQUE
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P

LORO PARQUE

Nejslavnější zoopark na Kanárech
umístěný v severní části ostrova
Tenerife v Puerto de la Cruz.
Jednou z hlavních atrakcí
zooparku, která láká tisíce
návštěvníků, je úžasná show
kosatek.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

OSTROV TUČŇÁKŮ

V tomto světě ledu na vás čeká skutečný sníh, obrovský
ledovec a stovky tučňáků. Jedná se o největší výběh pro
tučňáky na světě.

S

PAPOUŠCI

Loro Parque se pyšní největší sbírkou papoušků na světě
a vlastní líhní, naleznete zde přes 4 000 exemplářů
a podívat se můžete i na živou papouščí show.

Volejte zdarma 800 12 10 10

R

EXOTICKÁ ZVÍŘATA

Cílem Nadace Loro Parque je ochrana a zachování
zvířat, kterým hrozí vyhynutí. Kromě bílých tygrů zde
můžete vidět gorily, jaguáry, lvy, hrochy a další.

T

DELFÍNI

Delfíní show je jednou z nejoblíbenějších, které park
nabízí. Bazén delfínů obsahuje 7 mil. litrů mořské vody
a delfinárium Loro Parque je považováno za jedno
z nejmodernějších na světě.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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U

TAZACORTE

Malebná oblast na západním
pobřeží ostrova, nacházející
se uprostřed banánových
plantáží, s širokou vulkanickou
pláží a vyhlášenými rybími
restauracemi.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Nejrozsáhlejší lesy na severovýchodě ostrova typické
bohatým vavřínovým a kapradinovým porostem, které
byly v roce 1985 vyhlášeny biosférickou rezervací
UNESCO.

X

RUTA DE LOS VOLCÁNES

Nejznámější turistická trasa vysoké obtížnosti vedoucí
z jihu ostrova podél horského hřebene Cumbre Vieja
až ke kráteru Caldera de Taburiente. Stezka má přes
23 kilometrů.

Volejte zdarma 800 12 10 10

W

LA CALDERA DE TABURIENTE

Největší národní park ostrova La Palma. Masivní
kráter vytvořený sopečnou činností s unikátní divokou
přírodou a spoustou endemických druhů rostlin.

Y

CASCADA DE COLORES

Barevný vodopád nacházející se v národním parku
La Caldera de Taburiente. Obsah železa rozpuštěného
ve vodách kaňonu vytváří krásné žluté a oranžové
odstíny vodopádu.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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TO NEJLEPŠÍ
A
B
C
D
E

Las Teresitas
Puerto de la Cruz
Candelaria
NP Cañadas del Teide
Roque de los Muchachos

ZA PŘÍRODOU
NA LA PALMU
U
V
W
X
Y

Tazacorte
Los Tilos
La Caldera de Taburiente
Ruta de los Volcánes
Cascada de Colores

Puerto de la Cruz
ZA ZÁBAVOU
F
G
H
I
J

Santa Cruz de Tenerife
Siam Park
Playa de las Américas
Středověký turnaj
Golf

N

Pico de Teide
+
3 718 m

Los Gigantes

K

D

Puerto de
Santiago
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ZA PŘÍRODOU
NA TENERIFE
K
L
M
N
O

Pico del Teide
Pozorování kulohlavců
La Gomera
Icod de los Vinos
Los Gigantes

Playa Paraiso

J

I

Costa Adeje
G

Playa de las
Américas

H

J

Costa del Silencio

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

El

AT L A N T S K Ý
OCEÁN

Kanárské ostrovy
5 km

A

F

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

B
C

Las Caletillas

LA PALMA
Roque de los
Muchachos
+
3 718 m

V

E

Y

X

U

Puerto Naos

Los Cancajos

Médano
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SANTA CRUZ
DE LA PALMA

W

Fuencaliente
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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POBYTOVÉ OBLASTI
LOS CANCAJOS
Doba transferu z letiště cca 15 minut

1

1 Hotel H10 Taburiente Playa cccc

str. 345

FUENCALIENTE
Doba transferu z letiště cca 60 minut

1 Hotel La Palma & Teneguía Princess cccc

str. 344

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

1
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

PUERTO DE SANTIAGO /
PLAYA LA ARENA
Doba transferu z letiště cca 90 minut

1 Hotel Lagos de Cesar by Blue Sea cccd
2 Hotel Landmar Playa La Arena cccc
3 Hotel Bahía Flamingo ccc

str. 341
str. 314
str. 340

1
2
3

PLAYA PARAISO
Doba transferu z letiště cca 60 minut

1 Adrián Hoteles Roca Nivaria ccccc

str. 316

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

1

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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POBYTOVÉ OBLASTI
COSTA ADEJE /
PLAYA DE LAS AMÉRICAS
Doba transferu z letiště cca 30–40 minut

1
2
23 4
5
6

1 Hotel GF Victoria ccccc GL (Grand Lujo)
2 Hotel GF Gran Costa Adeje ccccc
3 Hotel Iberostar Selection Anthelia ccccc
4 Hotel GF Fañabe cccc
5 Adrián Hoteles Jardines de Nivaria ccccc
6 Aparthotel Los Olivos ccc
7 Hotel Iberostar Selection Sábila ccccc
8 Hotel Guayarmina Princess cccc
9 Apartmány HOVIMA La Pinta Beachfront

87
9 qw

Family Hotel cccc

q Aparthotel HOVIMA Santa María ccc
w Aparthotel Villa de Adeje Beach ccc
e Hotel H10 Las Palmeras cccc
r Hotel Park Club Europe cccd

str. 317
str. 318
str. 319
str. 320
str. 321
str. 341
str. 340
str. 323
str. 322
str. 324
str. 325
str. 326
str. 327

e
r

GOLF DEL SUR
1

Doba transferu z letiště cca 20 minut

2

1 Hotel Sandos San Blas Nature Resort & Golf ccccc
2 Hotel Fantasia Bahia Principe Tenerife ccccc
3 Hotel Vincci Tenerife Golf cccc

str. 329
str. 330
str. 340

ŠPANĚLSKO
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3
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

EL MEDANO
Doba transferu z letiště cca 15 minut

1 Hotel Medano ccc

str. 328

1

PUERTO DE LA CRUZ
Doba transferu z letiště cca 90 minut

7

6

8
9

5
4

3
2

q

1 Hotel Globales Acuario cc
2 Hotel Sol Puerto de la Cruz ccc
3 Hotel Puerto Palace cccd
4 Hotel Turquesa Playa cccc
5 Hotel Be Live Adults Only Tenerife cccc
6 Hotel Don Manolito ccc
7 Hotel Parque San Antonio cccc
8 Hotel Bahia Principe San Felipe cccc
9 Hotel Smy Puerto de la Cruz cccc
q Hotel Interpalace by Blue Sea cccc

str. 336
str. 341
str. 332
str. 333
str. 338
str. 334
str. 340
str. 337
str. 341
str. 335

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

1

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel Landmar Playa La Arena cccc

TripAdvisor 6 322 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > PLAYA LA ARENA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• V dosahu jedné z nejkrásnějších
pláží na ostrově
• Klidná dovolená v blízkosti
příjemného střediska

DRAO: viz DRSV, adults club (župan, uvítací nápojový
balíček, set na přípravu kávy a čaje, rezervace míst u bazénu

• Rozšířená nabídka alkoholických

a v restauraci). FR: viz DR, prostornější, rozkládací

a nealkoholických nápojů místní

pohovka, dětské dekorace, WiFi na pokoji zdarma.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Udržovaná subtropická zahrada

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRLV, DRSV) hhh

• Vodní skluzavka pro děti

Dvoulůžkový pokoj (DRAO) hh

premium
all inclusive
a zahraniční výroby

| hhi | hii

Rodinný pokoj (FR) hhii
Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: pobyt zdarma

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
Možnost dokoupení programu premium all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,
minigolf, fitness. Za poplatek: tenis, biliár, masáže,
relaxační a kosmetické procedury, golfové hřiště cca 17 km.
ZÁBAVA Denní a večerní animační program,

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

večerní vystoupení.
POLOHA V klidné jihozápadní části ostrova. Centrum

PRO DĚTI Dětský bazén, skluzavka, animace, miniklub

letoviska s pobřežní promenádou s obchůdky, restauracemi

(4–12 let), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

a bary jen několik minut chůze. Přístav Los Gigantes cca 2 km.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 5 DR

Rušné turistické středisko Playa de las Américas cca 27 km,

přizpůsobených pro handicapované klienty. Bezbariérový

spojení linkovým autobusem, zastávka cca 100 m.

pohyb v areálu hotelu, vstup do bazénu není přizpůsobený.

VYBAVENÍ 432 pokojů, vstupní hala s recepcí, výtahy,

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. WiFi na pokojích FR.

u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

Za poplatek: internetový koutek, WiFi na pokojích.

PLÁŽ Krásná vulkanická pláž Playa la Arena s tmavým pískem,

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

která byla oceněna jako jedna z nejkrásnějších na ostrově, cca

all inclusive

50 m, lehátka a slunečníky za poplatek. Při vstupu do moře
místy oblázky. Pláž přizpůsobena pro handicapované klienty.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

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

• Pozdní snídaně (07.30–10.30 hod.)

klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička za poplatek,

• Lehký snack (15.30–17.30 hod.)

trezor za poplatek, balkon nebo terasa. DRLV: viz DR,

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

boční výhled na moře. DRSV: viz DR, výhled na moře.

314

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

restaurace, restaurace à la carte, kadeřnictví. Venku 2 bazény, bar

Volejte zdarma 800 12 10 10

nápoje místní výroby (10.30–24.00 hod.)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Adrián Hoteles Roca Nivaria ccccc

TripAdvisor 2 710 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > PLAYA PARAISO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

Dvoulůžkový pokoj (DRSVS) hhi |

• Překrásný výhled na oceán a ostrov La Gomera

Junior suite (JSSV) hhh

• Luxusní hotel s příjemnou atmosférou

Suite (SUSVS) hhhh

• Klidná dovolená stranou turistických letovisek

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou

hii

| Hhi | hii

| Hhhi | hhii

bufetu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
Transfer z letiště: cca 70 minut

U večeře vyžadováno formální oblečení.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, multifunkční

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

• Lehký snack (10.00–18.00 hod.)
• Odpolední káva, čaj a zákusek
(16.00–17.30 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)
• Možnost večeře v tematické restauraci
(nutná rezervace)

hřiště, tenis (tvrdý povrch). Za poplatek: horská kola,

• Fitness a tenis (nutná rezervace)

golfové hřiště Golf Costa Adeje cca 7 km, Abama Golf cca 9 km.

• Minibar na pokoji

ZÁBAVA Denní i večerní animační program, živá hudba

Dítě: pobyt zdarma

v piano baru.

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

PRO DĚTI 2 dětské bazény (možnost klimatizace/vyhřívání),
POLOHA V blízkosti klidného střediska Playa Paraiso s několika

hřiště, animace, baby klub, miniklub, hlídání dětí za poplatek

restauracemi, bary a možností drobných nákupů. Známá střediska

(na vyžádání), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Costa Adeje a Playa de las Américas cca 12 km. Několikrát

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DR přizpůsobené

denně doprava hotelovým autobusem k pláži Fañabe zdarma.

pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

VYBAVENÍ 289 pokojů, vstupní hala s recepcí, výtahy,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

TV/sat., restaurace, 2 tematické restaurace (španělská,

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích

italská), bary, obchůdky se suvenýry a kadeřnictví, 2 bazény

a internetový koutek.

(1 s mořskou vodou), jacuzzi, bar a restaurace u bazénu,

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

terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

WEB www.adrianhoteles.com

PLÁŽ Malá uměle vytvořená písečná pláž

wellness & spa

přímo u hotelu, přístup výtahem.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů),klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor za poplatek,

• Vstup od 16 let

balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.

• Za poplatek: relaxační bazén s masážními

DRSVS: viz DRSV, prostornější, rozkládací pohovka.

tryskami, jacuzzi, sauna, pára, fitness,

JSSV: viz DRSV, opticky oddělená ložnice a obývací část.

masáže, regenerační a zkrášlující procedury

SUSVS: viz JSSV, obývací pokoj a oddělená ložnice.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hh
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• 1 800 m2 veké hotelové spa Azules de Nivaria

Volejte zdarma 800 12 10 10

| hi

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,5

Hotel GF Victoria ccccc GL

TripAdvisor 645 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > COSTA ADEJE
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Luxusní hotel otevřený v roce 2018,
vhodný pro náročnou klientelu

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový
kurt, víceúčelové hřiště, squash, paddle, minigolf,
stolní tenis. Za poplatek: surfovací bazén.

• Skvělé zázemí pro rodiny s dětmi

ZÁBAVA Animační programy pro dospělé i děti.

• Prosklený bazén na střeše hotelu

PRO DĚTI Dětský bazén s aquaparkem, několik
miniklubů podle věku, hřiště s lanovou dráhou, animační

Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: pobyt zdarma

programy, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje
pokoji pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.
WEB www.gfvictoria.com

POLOHA V oblíbeném středisku Costa Adeje v bezprostřední
blízkosti nákupní třídy s mnoha obchody a restauracemi.
Centrum živého střediska Playa de las Américas cca 2 km
(spojení linkovým autobusem, zastávka v blízkosti).
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace,
bary, konferenční sál, spa centrum, salon krásy, kadeřnictví,

wellness & spa

• Za poplatek: AIR BIO-SPA (jacuzzi, masáže,
sauna) a wellness centrum Victoria BIO-SPA
(sauna, hydroterapie, fyzioterapie atd).
• Japonská zahrada s možností jógy a pilates

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

na střeše hotelu visutý prosklený bazén. V krásné
zahradě několik bazénů, bazén na surf, bazén Naturist
pro nudisty, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Oblíbená písečná pláž cca 500 m,
lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ SU: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, oddělená ložnice, obývací část,
TV/sat., trezor, set na přípravu kávy a čaje, minilednička,
mikrovlnná trouba, telefon, terasa nebo balkon.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Suite (SU) hhhi

| Hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně, obědy a večeře formou bufetu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,5

Hotel GF Gran Costa Adeje ccccc

TripAdvisor 7 347 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > COSTA ADEJE
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Komfortní hotel v oblíbené oblasti

Costa Adeje s možností all inclusive
• Klidná, odpočinková dovolená stranou

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
oběda a večeře formou bufetu nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, tenis,
paddle, squash, minigolf.
Za poplatek: biliár, jacuzzi, sauna, pára,

rušných turistických středisek

masáže, golfové hřiště cca 3 km od hotelu.
Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

ZÁBAVA Denní a večerní animační
program, diskotéka, živá hudba.
PRO DĚTI Brouzdaliště, miniklub (4–12 let), minidisko, dětské
hřiště, dětská postýlka pro děti do 2 let zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Dítě: letenka zdarma

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

POLOHA V klidné části oblíbeného střediska Costa

WEB www.gfhoteles.com

Adeje. Drobné nákupní možnosti v bezprostřední blízkosti

all inclusive

hotelu, centrum cca 2 km. Letiště cca 20 km.

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

VYBAVENÍ 458 pokojů, 7 pater, vstupní hala s recepcí, hlavní

318

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

restaurace, restaurace à la carte za poplatek, 4 bary, 3 bazény

• Lehký snack během dne

s terasou na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, kadeřnictví,

• Odpolední káva, čaj a zákusek

minimarket. K dispozici také 2 terasy s nudistickou zónou.

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře

nápoje místní výroby (09.00–24.00 hod.)

cca 500 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), TV/sat., klimatizace, trezor, minibar
za poplatek a balkon. DRPV: viz DR, výhled na bazén.
SUN: viz DR, prostornější, předsíň s pohovkou,
2 balkony, set na přípravu kávy a čaje.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRPV) hhh
Suite (SUN) hhhi

| hhi | hii

| Hhii | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,5

Hotel Iberostar Selection Anthelia ccccc

TripAdvisor 3 358 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > COSTA ADEJE
REZERVUJTE IHNED:

DO 16 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Luxusní hotel pro náročné klienty

Dvoulůžkový pokoj (DRGV, DRSS, DRSV) hhi

• V blízkosti centra a oblíbené pláže Fañabe

Propojené pokoje (DRC, DRCSS, DRSCON)

• Pro rodiny možnost propojených pokojů

hhhhii | Hhhiii | hhiiii

• Možnost all inclusive

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. Možnost

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

druhy masáží a léčebných a zkrášlujících
| hii

• Oběd formou menu
• Lehký snack během dne

(výběr z menu). U večeře vyžadováno formální oblečení.

• Odpolední káva, čaj a zákusek

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, aerobik,

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

stolní tenis, tenis. Za poplatek: biliár, golfové hřiště
Golf Las Américas cca 4 km, Golf Costa Adeje cca 7 km.

bufetu za vybrané menu v restauraci

večerní zábavné programy a večery s živou hudbou.

à la carte (nutná rezervace)

hřiště, miniklub, hlídání dětí za poplatek (na vyžádání),

Nákupní a zábavní možnosti v bezprostřední blízkosti

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

hotelu. Jachetní přístav Puerto Colón cca 700 m.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 5 pokojů

VYBAVENÍ 365 pokojů, 5 samostatných budov v prostorné

částečně přizpůsobených pro handicapované klienty (pokoje

udržované zahradě, vstupní hala s recepcí, výtahy,

mají vanu). Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

restaurace, restaurace à la carte, barbecue restaurace, bary

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

a konferenční sál. Venku 2 bazény (1 s mořskou vodou,

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích a ve vybraných

1 sladkovodní s možností klimatizace/vyhřívání), bary

částech hotelu. Za poplatek: internetový koutek.

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

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

PLÁŽ Světlá písečná pláž Playa de Fañabe s pozvolným

WEB www.iberostar.com

vstupem do moře oddělená pouze promenádou, pláž Playa

wellness & spa
• Rozsáhlé wellness & spa

centrum Thai ZEN SPAce

terasa, výhled do zahrady. DRSS: viz DRGV, strana k moři.

• Vstup od 16 let

DRSV: viz DRGV, výhled na moře. DRCON: viz DRGV,

• Za poplatek: bazén s hydromasážními

2 propojené DRGV. DRSCON: viz DRCON, strana k moři.

Volejte zdarma 800 12 10 10

nápoje místní výroby (10.00–01.00 hod.)
• Možnost výměny večeře formou

ZÁBAVA Denní animační program, příležitostně

letoviska Costa Adeje, Playa de las Américas a Los Cristianos.

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

• Snídaně a večeře formou bufetu

vyměnit večeři formou bufetu za večeři v restauraci à la carte

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště (se slanou vodou),

POPIS POKOJŮ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,

all inclusive

dokoupení programu all inclusive. Jednou za pobyt možnost

POLOHA Přímo u pobřežní promenády spojující

del Duque cca 250 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.

procedur inspirovaných Dálným východem

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

DO 13 LET

tryskami, bazén se solí z Mrtvého moře, různé

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel GF Fañabe cccc

TripAdvisor 5 293 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > COSTA ADEJE
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?

Rodinný pokoj (FR) hhhi

• Již řadu let oblíbený hotel v naší nabídce

Junior suite (JS) hhh

• V dosahu pláže i nákupních

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení

a zábavních možností

| Hhii

| Hhi

oběda a večeře formou bufetu nebo programu all inclusive.

• Ideální výchozí místo pro poznávání ostrova

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: minigolf, fitness,
stolní tenis, multifunkční hřiště. Za poplatek: tenis

Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

(v hotelu GF Gran Costa Adeje, tvrdý povrch), sauna, jacuzzi,
masáže a biliár, golfové hřiště Golf Costa Adeje cca 3 km.
ZÁBAVA Animační program.
PRO DĚTI Brouzdaliště, animace, miniklub,
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Dítě: letenka zdarma

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání
5 DR přizpůsobených pro handicapované klienty.

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

POLOHA V oblíbeném středisku Costa Adeje v bezprostřední

320

Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

blízkosti nákupní třídy s mnoha obchody a restauracemi.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Centrum živého střediska Playa de las Américas cca 2 km

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu

(spojení linkovým autobusem, zastávka v blízkosti).

hotelu. Za poplatek: internetový koutek.

VYBAVENÍ 413 pokojů, 4 patra, vstupní hala

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

s recepcí, výtahy, restaurace, bar a malá nákupní pasáž.

WEB www.gfhoteles.com

Venku bazén, bar u bazénu, terasa s lehátky, slunečníky

all inclusive

a matracemi zdarma, osušky oproti kauci. Na střeše hotelu
2 malé bazény a opticky oddělená nudistická zóna.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

PLÁŽ Oblíbená písečná pláž Playa de Fañabe s pozvolným

• Lehký snack

vstupem do moře cca 500 m, lehátka a slunečníky za poplatek.

• Odpolední káva, čaj a zákusek

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

(vysoušeč vlasů), individuální klimatizace, TV/sat., telefon,
trezor za poplatek, minibar za poplatek (na vyžádání), balkon.

nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)
• Osušky oproti kauci

FR: viz DR, prostornější. JS: viz DR, luxusní vybavení, velká terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,5

Adrián Hoteles Jardines de Nivaria ccccc

TripAdvisor 2 805 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > COSTA ADEJE
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Jeden z nejluxusnějších hotelů na ostrově

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRGV) hh

• Ideální poloha přímo u krásné

Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hh

písečné pláže Fañabe
• Pečlivě udržovaná subtropická zahrada

Junior suite (JS) Hhi
Suite (SUSV) hhh

| hi

| hii

| Hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

večeře formou bufetu nebo plné penze (oběd a večeře
formou bufetu). U večeře vyžadováno formální oblečení.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, stolní
tenis, šipky, cvičné golfové odpaliště. Za poplatek: tenis.
ZÁBAVA Příležitostně večerní zábavné programy a živá hudba.
PRO DĚTI Dětský bazén (možnost klimatizace/
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DR

letoviska Costa Adeje, Playa de las Américas a Los Cristianos.

přizpůsobené pro handicapované klienty.

Nákupní a zábavní možnosti v bezprostřední blízkosti

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

hotelu. Jachetní přístav Puerto Colón cca 700 m.

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích,

VYBAVENÍ 271 pokojů, 6 budov, vstupní hala s recepcí,

internetový koutek (omezený počet PC).

výtahy, restaurace, restaurace à la carte (gourmet kuchyně),

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

3 bary a 3 konferenční sály. Venku 2 bazény (1 s mořskou

WEB www.adrianhoteles.com

vodou), jacuzzi, restaurace à la carte s barem (španělské

wellness & spa

tapas), terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Světlá písečná pláž Playa de Fañabe s pozvolným

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

vyhřívání), herna, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
POLOHA Přímo u pobřežní promenády spojující

• Hotelové spa centrum Aequor Spa

vstupem do moře oddělená pouze pobřežní promenádou

• Vstup od 16 let

pro pěší, lehátka a slunečníky za poplatek.

• Za poplatek: jacuzzi, pára, sauna,

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,

osvěžující bazén, různé druhy masáží

župan, pantofle), klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor,

a léčebných a zkrášlujících procedur

balkon nebo terasa. DRGV: viz DR, výhled do zahrady.
DRSV: viz DR, zrenovovaná koupelna, výhled na moře.
JS: viz DR, opticky oddělená ložnice a obývací část.
SUSV: viz JS, oddělená ložnice, výhled na moře.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Apartmá HOVIMA La Pinta
Beachfront Family Hotel cccc

TripAdvisor 1 655 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > COSTA ADEJE
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Skvělá lokalita přímo u pláže

Apartmá (AP1, AP1S, AP1X) hhh

• Dobré zázemí pro rodiny s dětmi

Apartmá (AP1F) hhhh

• Prostorná apartmá různých kategorií

Apartmá (AP2S, AP2X) hhhhh

| hhii | hii

| hhhii
| Hhhhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: pobyt zdarma

Možnost dokoupení polopenze plus (u večeře
sklenice vody nebo vína v ceně), obědu formou
bufetu nebo programu premium all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,
šachy. Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži,
golfové hřiště cca 3 km.

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

ZÁBAVA Animační program pro dospělé
POLOHA Přímo na promenádě u pláže oblíbeného letoviska

i děti, večerní vystoupení a show.

Costa Adeje. Nákupní a zábavní možnosti v bezprostřední

PRO DĚTI Dětský bazén se skluzavkami, hřiště,

blízkosti hotelu. Jachetní přístav Porto Colon cca 500 m.

miniklub, teens klub, dětský bufet, hlídání dětí

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace,

za poplatek, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

bar, herna. Venku bazén, terasa s lehátky, slunečníky

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje

a osuškami zdarma, bar u bazénu.

pokoji přizpůsobenými pro handicapované klienty.

PLÁŽ Přímo u písečné pláže La Pinta, pozvolný vstup

Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

do moře. Lehátka a slunečníky za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

POPIS POKOJŮ AP1: koupelna/WC

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

(vysoušeč vlasů), TV/sat., klimatizace, telefon, trezor

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

za poplatek, balkon nebo terasa, oddělená ložnice a obývací

WEB www.hovima-hotels.com

místnost s kuchyňským koutem. AP1F: viz AP1, tematicky

premium
all inclusive

zaměřené na děti, v blízkosti dětského hřiště a miniklubu.
AP1S: viz AP1, výhled na moře. AP1X: viz AP1S, velká
terasa s lehátky, nábytkem a nejlepším výhledem na moře.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

AP2S: viz AP1S, 2 oddělené ložnice. AP2X: viz AP2S, velká

• Lehký snack, zmrzlina během dne

terasa s lehátky, nábytkem a nejlepším výhledem na moře.

• Alkoholické a nealkoholické nápoje
místní výroby (11.00–24.00 hod.)
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,5

Hotel Guayarmina Princess cccc

TripAdvisor 617 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > COSTA ADEJE
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

pantofle, kávovar Nespresso, osušky k bazénu, polštářové

• Architektonicky zajímavě ztvárněný hotel

menu. JSSFX: viz JSXSS, přímý výhled na moře.

• Pouze pro osoby starší 16 let

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Dopolední a odpolední snack

• Pro klienty, kteří ocení kvalitu

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

• Alkoholické a nealkoholické

poskytovaných služeb
• V blízkosti pláže i rušného letoviska

| Hh

Dvoulůžkový pokoj (DRSS) hh

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

nápoje místní výroby

Junior suite (JSSSX, JSSFX) hh
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. Možnost

Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: písečná cca 150 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Pouze pro dospělé osoby

dokoupení oběda formou menu nebo bufetu v závislosti
na obsazenosti hotelu. Možnost dokoupení programu all
inclusive. U večeře vyžadováno formální oblečení.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.
Za poplatek: multifunkční hřiště, biliár, golfové hřiště
Golf Las Américas cca 4 km, Golf Costa Adeje cca 7 km.
příležitostně živá hudba, diskotéka.

Costa Adeje v těsné blízkosti pobřežní promenády s četnými

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 4 DR

zábavními a nákupními možnostmi, restauracemi, kavárnami

přizpůsobené pro handicapované klienty.

a bary. Jachetní přístav Puerto Colón cca 400 m.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

VYBAVENÍ 505 pokojů, 9 pater, vstupní hala s recepcí,

INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby

výtahy, místnost s TV/sat., bary, restaurace, malý obchod se

a internetový koutek. Zdarma: do 5 MB

suvenýry, kadeřnictví. Venku 2 bazény (1 s možností klimatizace/

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

vyhřívání), restaurace, snack bar u bazénu, terasa s lehátky

WEB www.princess-hotels.com

a slunečníky zdarma, osušky zdarma (výměna za poplatek).

wellness & spa

PLÁŽ Písečná pláž Playa de Fañabe s pozvolným vstupem
do moře cca 150 m, oddělená pouze pobřežní promenádou pro
pěší s obchody a restauracemi. Lehátka a slunečníky za poplatek.

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

ZÁBAVA Denní i večerní animační program,
POLOHA V rušné části oblíbeného střediska

• Vstup od 16 let

• Za poplatek: vnitřní vyhřívaný

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

bazén, s hydromasážními tryskami,

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, welcome kit,

sauna, masáže, turecké lázně

balkon nebo terasa. DRSS: viz DR, boční výhled na moře.
JSSSX: viz DRSS, minibar s premium welcome kit, župan,

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Aparthotel HOVIMA Santa María ccc

TripAdvisor 2 386 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > COSTA ADEJE
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?
• Atraktivní poloha v blízkosti
pláže i centra letoviska
• Příjemný hotel vhodný pro všechny
věkové kategorie a rodiny s dětmi
• Pro rodiny s dětmi možnost
apartmá s oddělenou ložnicí

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Studio (ST, STSV) hhi

| hii

Apartmá (AP1, AP1SV, AP1P) hhh

| Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. Možnost
dokoupení oběda formou bufetu a polopenze plus nebo
plné penze plus zahrnující sklenici vody a vína během jídla.
Možnost dokoupení programu premium all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.

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

Za poplatek: tenis a biliár.
ZÁBAVA Pravidelné denní animační programy, zábavné večery.
PRO DĚTI 2 brouzdaliště, dětská postýlka
zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání
pokoje přizpůsobené pro handicapované klienty.

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

Vstup do bazénu není speciálně upraven.
POLOHA Přímo u promenády v centru střediska

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

Costa Adeje. Nákupní a zábavní možnosti v bezprostřední

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.

blízkosti. Jachetní přístav Puerto Colón cca 600 m.

Za poplatek: internetový koutek.

Centrum Playa de las Américas cca 3 km. Aquapark Siam

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Park cca 2 km. Autobusová zastávka cca 200 m.

WEB www.hovima-hotels.com

VYBAVENÍ 402 pokojů, 7 pater, vstupní hala,

premium
all inclusive

výtah, restaurace, bar. Venku 2 bazény, bar u bazénu,
terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Pláž La Pinta cca 300 m, pláž Torviscas cca 500 m.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Obě pláže se světlým pískem a pozvolným vstupem

• Lehký snack, zmrzlina během dne

do moře, lehátka a slunečníky za poplatek.

• Alkoholické a nealkoholické nápoje

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

místní výroby (11.00–24.00 hod.)

kuchyňský kout, telefon, TV/sat., trezor za poplatek, balkon
nebo terasa. STSV: viz ST, výhled na moře. AP1: viz ST,
oddělená ložnice a obývací část. AP1SV: viz AP, výhled
na moře. AP1P: viz AP1, s omezeným výhledem.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

3,5

Aparthotel Villa de Adeje Beach ccc

TripAdvisor 1 327 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > COSTA ADEJE
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?
• Cenově výhodné ubytování
s programem all inclusive
• V klidnější části, ale v dostupnosti
pláže i centra
• Pro rodiny možnost apartmá
s oddělenou ložnicí

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Studio (ST) hhh

| hhi | hii

Apartmá (AP) hhhh

| Hhhi | hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
Za poplatek: sauna, jacuzzi a squash.
ZÁBAVA Denní animační program, večerní zábavný program.
PRO DĚTI Dětský bazén (možnost klimatizace/

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

POLOHA V klidnější rezidenční části střediska Costa
Adeje. V blízkosti se nachází nákupní a zábavní možnosti,

vyhřívání), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Za poplatek: internetový
koutek, WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.villaadejebeach.es

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

hlavní nákupní zóna a jachetní přístav Puerto Colón cca

• Lehký snack během dne

400 m. Aquapark Aqualand s delfíní show cca 500 m.

• Odpolední káva, čaj

VYBAVENÍ 120 pokojů, 8 pater, vstupní hala

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

s recepcí, restaurace a bar. Venku 2 bazény (1 s možností

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

Transfer z letiště: cca 40 minut

nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

klimatizace/vyhřívání), snack bar, terasa s lehátky
zdarma, slunečníky a matrace za poplatek.
PLÁŽ Světlá písečná pláž Playa de Torviscas s pozvolným
vstupem do moře cca 500 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ ST: koupelna/WC, kuchyňský
kout, klimatizace TV/sat. (některé programy za poplatek),
telefon, trezor za poplatek, balkon nebo terasa. AP:
viz ST, oddělená ložnice, obývací část s pohovkou.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel H10 Las Palmeras cccc

TripAdvisor 4 286 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > PLAYA DE LAS AMÉRICAS
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

zdarma, nealkoholické nápoje v minibaru při příjezdu,

• Kombinace pobytu u moře s možnostmi zábavy

WiFi na pokoji zdarma, oddělená relaxační zóna s jacuzzi,

• Kvalita za příznivou cenu

možnost večeře v restauraci à la carte (nutná rezervace).

s možností all inclusive

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Pobřežní promenáda přímo u hotelu

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhh

• Krásná subtropická zahrada

Dvoulůžkový pokoj (DRX) hh

| Hhh | hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou
Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná/kamenitá u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

bufetu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
U večeře vyžadováno formální oblečení.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.
Za poplatek: 4 tenisové kurty (tvrdý povrch), biliár.
ZÁBAVA Denní a večerní animační programy,
taneční večery s živou hudbou.
PRO DĚTI Dětské brouzdaliště a hřiště.

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

POLOHA Přímo u pobřežní promenády. Centrum

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

500 m. V bezprostřední blízkosti restaurace, bary,

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

kavárny a také nákupní a zábavní možnosti.

Za poplatek: internetový koutek.

VYBAVENÍ 519 pokojů, 10 pater, vstupní hala s recepcí,

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

4 výtahy, restaurace, restaurace à la carte (italská), piano

WEB www.h10.es

bar, místnost s TV/sat., kadeřnictví, obchod se suvenýry.

all inclusive

Venku 2 bazény,bar u bazénu, barbecue restaurace, terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ Přímo u hotelu přírodní tmavší smíšená písečná/
kamenitá pláž, kamenitý vstup do moře. Světlé písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře Playa de Troya cca 500 m a Playa
de las Vistas cca 800 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack v baru u bazénu
(12.30–15.30 hod.)
• Odpolední káva, čaj a zákusek
(15.30–18.30 hod.)

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

• Lehký dopolední a večerní snack v baru

klimatizace, telefon, TV/sat., minibar za poplatek (na vyžádání),

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

trezor za poplatek, balkon nebo terasa. DRSV: viz
DR, výhled na moře. DRX: viz DR, Nespresso, trezor

326

Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

oblíbeného střediska Playa de las Américas cca

Volejte zdarma 800 12 10 10

nápoje místní výroby (11.00–01.00 hod.)
• 1 hodina tenisu pobyt/pokoj (nutná rezervace)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel Park Club Europe cccd

TripAdvisor 1 696 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > PLAYA DE LAS AMÉRICAS
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Oblíbený komplex ve stylu španělské vesnice

Dvoulůžkový pokoj (DRP) hh

• Pro všechny, kteří chtějí strávit

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

dovolenou aktivně
• Bohaté zázemí pro děti a blízkost centra i pláže
jsou zárukou spokojené rodinné dovolené

Rodinný pokoj (FR) hhh

| hi
| Hhi | hii

| Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis
(umělý povrch), víceúčelové sportovní hřiště, malé

Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná vva 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

fitness, sauna, stolní tenis. Za poplatek: biliár,
golfové hřiště Golf Las Américas cca 2,5 km.
ZÁBAVA Denní animační program, večerní zábavné
představení, diskotéka.
PRO DĚTI 2 dětské bazény (mořská voda, 1 s možností
klimatizace/vyhřívání), malý tobogan, dětské hřiště, animace,
(na vyžádání), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Américas. V těsné blízkosti nákupní a zábavní možnosti,

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DR

jako restaurace, bary a kavárny. Dlouhá pobřežní

přizpůsobené pro handicapované klienty.

promenáda cca 200 m. Aquapark Siam Park cca 3 km.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

VYBAVENÍ 241 pokojů, 3 patra, vstupní hala

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

s recepcí, místnost s TV/sat., restaurace, bary, subtropická

Za poplatek: internetový koutek.

zahrada, 3 bazény (mořská voda, 1 s možností

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Diners Club.

klimatizace/vyhřívání), snack bar u bazénu, terasa

WEB www.europe-hotels.org

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

all inclusive

PLÁŽ Písečné pláže s pozvolným vstupem do moře Playa
del Camiso (tmavý písek) cca 300 m a Playa de las Vistas
(světlý písek) cca 600 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC, oddělená ložnice,

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký studený a teplý snack
(11.00–18.00 a 21.30–23.00 hod.)

TV/sat., telefon, trezor za poplatek, balkon nebo terasa.

• Zmrzlina (10.00–17.00 hod.)

DRP: viz DR, menší, v přízemí. FR: viz DR, oddělená

• Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje

obývací část, přistýlka formou pohovky, či palandy.

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

minidisko, miniklub (4–12 let), minizoo, hlídání dětí za poplatek
PPOLOHA V samém centru střediska Playa de las

místní výroby (10.00–24.00 hod.),
neplatí pro diskotéku

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,5

Hotel Medano ccc

TripAdvisor 492 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > EL MEDANO
REZERVUJTE IHNED:

DO 11 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.

• Menší hotel přímo u písečné pláže

Za poplatek: na pláži kurzy windsurfingu, kitesurfingu.

• Terasa s krásným výhledem na oceán

ZVLÁŠTNOSTI Pláž v El Medanu je mezinárodně známá

• V městečku s typickou španělskou atmosférou

z hlediska windsurfingu. Současně je zde možnost využít i dalších

• Oblast vyhledávaná milovníky

sportovních aktivit, jako je golf (hřiště Golf del Sur cca 20 km)

windsurfingu a kitesurfingu

nebo treking (vhodné trekové terény přímo v oblasti El Medano).
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 20 minut

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Pláž: písečná u hotelu

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA, AMEX.

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

WEB www.medano.es

Dítě: pobyt zdarma

POLOHA Přímo v centru malého typického
kanárského městečka El Medano, nákupní možnosti v okolí
hotelu. Rušné turistické letovisko Playa de las Américas cca
22 km (autobusová zastávka cca 300 m). Letiště cca 3 km.

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

VYBAVENÍ 91 pokojů, 5 pater, 2 výtahy, vstupní hala
s recepcí, hlavní restaurace, restaurace à la carte, bar,
4 terasy na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře přímo
u hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek. Vzdálenější
část pláže je oblíbená u příznivců windsurfingu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů oproti kauci), TV/sat., trezor za poplatek,
lednička. DRSV: viz DR, balkon, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

328

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Hotel Sandos San Blas Nature Resort & Golf ccccc

4,5
TripAdvisor 1 626 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > GOLF DE SUR
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

minibar za poplatek, trezor, balkon nebo terasa.

• Luxusní hotel s programem all inclusive

DRXSV: viz DRX, výhled na moře. SU: viz DRX,

• Unikátní hotelový resort, jehož

oddělená ložnice a obývací část.

součástí je i přírodní jezero
• Vhodné pro klienty hledající aktivní odpočinek

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: letenka zdarma

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack během dne

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRXSV) hhh
Suite (SU) hhh

Transfer z letiště: cca 15 minut

all inclusive

• 1× za pobyt večeře v à la carte
| Hhi | hii

| Hhii | hhi

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

restauraci (nutná rezervace)
• Vybrané nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby (08.00–23.00 hod.)

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis,
fitness, veslování v hotelovém jezírku, multifunkční
hřiště (volejbal, basketbal, minifotbal), herna
(stolní tenis, šipky, kulečník), horolezecká stěna.
Za poplatek: golfové hřiště Amarilla cca 1,5 km,
ZÁBAVA Denní animační program,

vesnice Los Abrigos. Restaurace a obchody cca 400 m,

večerní vystoupení, diskotéka.

turistické centrum Golf del Sur cca 500 m. Další nákupní

PRO DĚTI 2 dětské bazény, miniklub, dětské

a zábavní možnosti v ostatních letoviscích, např. Los Cristianos

hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

a Playa de las Américas. Mezinárodní letiště cca 8 km.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 5 DRX

VYBAVENÍ 331 pokojů, 6 pater, vstupní hala s recepcí,

pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.

výtahy, restaurace, restaurace à la carte, bary, spa centrum,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

salon krásy, kadeřnictví, konferenční sály, obchod se suvenýry,

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

minimarket. V rozlehlé zahradě 6 bazénů (4 s mořskou

Za poplatek: internetový koutek.

vodou, 2 sladkovodní s možností klimatizace/vyhřívání), bar

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

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

WEB www.sandos.com

PLÁŽ Malá sopečná pláž San Blas přímo u hotelu.

wellness & spa

Při vstupu do vody kameny, doporučujeme boty
do vody. Písečná pláž Tejita cca 5 km, písečná pláž

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

hřiště Golf del Sur cca 3 km.
POLOHA Na jihu ostrova cca 150 m od tradiční rybářské

• Za poplatek: vnitřní bazén, sauna,

v Playa de las Américas cca 20 km. Bezplatná kyvadlová

jacuzzi, turecké lázně, masáže, řada

doprava do Playa de las Américas (1–2× denně).

léčebných a relaxačních procedur

POPIS POKOJŮ DRX: prosklená koupelna/WC
(vana, sprcha, vysoušeč vlasů), TV/sat., klimatizace, telefon,

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

329

Hotel Fantasia Bahia Principe Tenerife ccccc

4,0
TripAdvisor 860 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > GOLF DE SUR
REZERVUJTE IHNED:

DO 17 LET

proč právě sem?
• Zcela nový luxusní hotel otevřený
v listopadu 2018
• Děti jistě okouzlí dekorace a animace
ve stylu Disney

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hh
Suite (SUF, SUFSV) hhhii

| Hhii

Junior suite (JS, JSSV) Hhhi

| hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Kvalitní hotelové služby, program all inclusive

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: basketbal, stolní

• V blízkosti dvě golfová hřiště

tenis, tenis, šachy, fotbal, fitness. Za poplatek: golfové
hřiště Golf del Sur 1 km, Amarilla Golf 2 km.

Transfer z letiště: cca 15 minut
Pláž: písečná cca 1,8 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

ZÁBAVA Animační program pro dospělé i děti,
večerní vystoupení a show, diskotéka.
PRO DĚTI Dva dětské bazény se skluzavkami, splash park,
miniklub, teens klub, dětské hřiště, dětská postýlka zdarma
(na vyžádání), hlídání dětí za poplatek, dětský bufet.
PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

pokoji přizpůsobenými pro handicapované klienty.
POLOHA Na jihu ostrova cca 3,6 km od tradiční rybářské

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

vesničky Los Abrigos, nejbližší obchodní centrum Las Chadiras

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

cca 3,8 km. Další nákupní a zábavní možnosti ve větších

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

letoviscích Playa de las Américas cca 15 km. Letiště 8,6 km.

WEB www.bahia-principe.com

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, restaurace

wellness & spa

à la carte (asijská, italská, steak house), bary, konferenční sál,
Disney zámek s divadlem, chill out. Venku 2 bazény, terasa
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Malá sopečná pláž San Blas 1,8 km. Při vstupu do vody
kameny, doporučujeme boty do vody. Písečná pláž La Tejita
8,2 km, písečná pláž v Playa de las Américas cca 15 km.
POPIS POKOJŮ JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
TV/sat., klimatizace, telefon, minibar, set na přípravu kávy

a léčebných procedur, kadeřnictví

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• 3× večeře v restauraci à la carte
(nutná rezervace)

a čaje, trezor, balkon nebo terasa. JSSV: viz JS, výhled

• Lehký snack během dne

na moře. DRS: viz JS, menší. SUF: viz JS, oddělená

• Alkoholické a nealkoholické nápoje

obývací část. SUFSV: viz SUF, výhled na moře.
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• Za poplatek: řada relaxačních

Volejte zdarma 800 12 10 10

místní výroby

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel Puerto Palace cccd

TripAdvisor 1 014 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > PUERTO DE LA CRUZ
REZERVUJTE IHNED:

DO 10 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Cenově výhodný hotel vyšší střední kategorie

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRPV) hhh

• Klidná dovolená stranou

Jednolůžkový pokoj (SR) h

rušnějšího centra letoviska
• Krásná udržovaná subtropická zahrada

| hhi | hIi

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení oběda formou bufetu, polopenze
plus (vybrané nápoje během hlavních jídel v ceně).

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná cca 1 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: jacuzzi,
stolní tenis, volejbal, minigolf. Za poplatek: biliár,
masáže, sauna, fitness, tenis, squash.
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy, živá hudba.
PRO DĚTI Brouzdaliště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
POLOHA V kopci v klidné části střediska Puerto de la Cruz

Za poplatek: internetový koutek.

– San Antonio. Centrum s množstvím nákupních a zábavních

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA, AMEX.

možností cca 20 minut chůze, několikrát denně (kromě

WEB www.puertopalace.com.

sobot a nedělí) doprava hotelovým autobusem zdarma.
VYBAVENÍ 290 pokojů, 3 výtahy, vstupní hala s recepcí,

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

restaurace, bary, minimarket, kadeřnictví. V zahradě 2 bazény,

332

terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti
kauci (výměna za poplatek). Na střeše nudistická zóna s jacuzzi.
PLÁŽ Pláž Playa Jardín s tmavým lávovým pískem
a pozvolným vstupem do moře cca 20 minut chůze
(hotelový transfer zdarma, kromě sobot odpoledne
a nedělí). Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), centrální klimatizace, TV/sat., trezor za poplatek,
minibar za poplatek (na vyžádání), telefon, balkon.
DRPV: viz DR, výhled na bazén. SR: viz DR, bez balkonu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

3,5

Hotel Turquesa Playa cccc

TripAdvisor 1 751 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > PUERTO DE LA CRUZ
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• V blízkosti lávové pláže Playa Jardín

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh

• Cenově výhodný hotel s možností

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost

programu all inclusive
• Nedaleko proslulé zoologické
a botanické zahrady Loro Parque

| hhi | Hh

dokoupení večeře formou bufetu, plné penze (oběd
formou bufetu) nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, stolní
tenis, cca 200 m od hotelu minigolf, tenis, paddle, cvičné golfové

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečnooblázková cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: pobyt zdarma

odpaliště. Za poplatek: biliár, squash, sauna a masáž.
ZÁBAVA Pravidelný denní i večerní animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén a hřiště, animace, dětská
postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v areálu hotelu,
internetový koutek.

POLOHA Na severu ostrova v oblíbeném středisku Puerto

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

de la Cruz. Centrum letoviska s četnými bary, restauracemi,

WEB www.gemaplayahoteles.com

kavárnami a zábavními možnostmi cca 15 minut chůze. Soustava

all inclusive

zahrada Loro Parque cca 1 km. Autobusová zastávka cca 500 m.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

VYBAVENÍ 350 pokojů, 5 pater, vstupní hala s recepcí,

• Odpolední káva, čaj a zákusek

výtahy, restaurace, bar, minimarket, obchod se suvenýry,

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

kadeřnictví, vnitřní vyhřívaný bazén za poplatek (nutná čepice

ŠPANĚLSKO
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bazénů s mořskou vodou Lago Martiánez cca 2 km. Zoologická

nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)

do vody). Venku 2 bazény, bar u bazénu, terasa na slunění
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ Oblíbená pláž Playa Jardín s tmavým pískem
a pozvolným vstupem do moře cca 200 m, při vstupu
do moře místy oblázky. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
centrální klimatizace (pouze v hlavní sezoně, určené hodiny),
TV/sat., telefon, minilednička, trezor za poplatek, 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. 416–417
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3,5

Hotel Don Manolito ccc

TripAdvisor 196 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > PUERTO DE LA CRUZ
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, fitness.

• Příjemný hotel s rodinnou atmosférou

Za poplatek: sauna.

• Poznejte život Puerta de la Cruz

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

• Nedaleko proslulé černé pláže Playa Jardín

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

• Udržovaná subtropická zahrada

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

Transfer z letiště: cca 90 minut

WEB www.donmanolito.com

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

POLOHA V klidné části střediska Puerto de la Cruz. Centrum
střediska a náměstí Plaza del Charco s řadou příjemných
restaurací cca 300 m. Soustava bazénů s mořskou vodou Lago
Martiánez cca 1,2 km. V blízkosti množství nákupních a zábavních
možností. Známá zoologická zahrada Loro Parque cca 1,5 km.

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

VYBAVENÍ 3 budovy, 92 pokojů, vstupní hala s recepcí,
restaurace, společenská místnost s TV/sat., bar, bazén,
bar u bazénu, terasa s lehátkya slunečníky zdarma.
PLÁŽ Oblíbená pláž Playa Jardín s tmavým pískem
a pozvolným vstupem do moře cca 300 m, při vstupu
do moře místy oblázky. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR/SR: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), TV/sat., telefon, trezor za poplatek,
balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hii

Jednolůžkový pokoj (SR) h
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

3,0

Hotel Interpalace by Blue Sea cccc

TripAdvisor 1 649 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > PUERTO DE LA CRUZ
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

ZÁBAVA Pravidelně denní animační program,

• Odpočinková dovolená v příjemném prostředí

večerní zábavné programy nebo živá hudba.

• V klidné části střediska Puerto de la Cruz

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

• Hotel s možností all inclusive

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečnooblázková u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.
WEB blueseahotels.com

all inclusive

• Snídaně, obědy a večeře formou bufetu
• Lehký odpolední snack

POLOHA Na kopci v klidné čtvrti La Paz. Centrum

• Odpolední káva, čaj a zákusek

střediska Puerto de la Cruz s oblíbenou soustavou bazénů

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

s mořskou vodou Lago Martiánez cca 1,5 km, několikrát

nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)

denně (kromě sobot a nedělí) doprava hotelovým autobusem
zdarma. Obchody, bary a restaurace v blízkosti hotelu.
VYBAVENÍ 225 pokojů, vstupní hala s recepcí, výtahy,
restaurace, bar, místnost s TV/sat. V zahradě bazén, snack bar

ŠPANĚLSKO
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a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Písečná pláž sa nachází cca 1,5 km od
hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat. za poplatek,
lednice, trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| Hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: tenis.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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2,5

Hotel Globales Acuario cc

TripAdvisor 369 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > PUERTO DE LA CRUZ
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Cenově výhodné ubytování
pro nenáročné klienty
• Klidná dovolená stranou rušnějšího
centra letoviska
• Nádherný výhled na středisko
Puerto de la Cruz

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR,) hh

| Hi

Dvoulůžkový pokoj (DRP) hh
Třílůžkový pokoj (TR) hhh
Rodinný pokoj (FR) hhhh

| Hhi | hii

| Hhhi | hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
Možnost dokoupení večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: stolní tenis,

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná cca 1,5 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

biliár.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu (hodina
denně,dále za poplatek). Za poplatek: internetový
koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

POLOHA Na kopci v rezidenční části Puerta de la

WEB www.hotelesglobales.com

Cruz. Centrum s četnými bary, restauracemi, kavárnami
a zábavními možnostmi cca 1,5 km. Známá soustava

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

bazénů s mořskou vodou Lago Martiánez cca 2,5 km.
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Zoologická zahrada Loro Parque cca 2 km.
VYBAVENÍ 99 pokojů, hlavní budova a několik vedlejších
budov, vstupní hala s recepcí, výtah (pouze v hlavní budově),
restaurace, společenský kout s TV/sat., bazén a terasa
s výhledem na město a oceán.
PLÁŽ Proslulá pláž Playa Jardín s tmavým pískem
a pozvolným vstupem do moře cca 1,5 km, při vstupu
do moře místy oblázky. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC, TV/sat., ventilátor
za poplatek, trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
DRP: viz DR, bez balkonu. TR/FR: viz DR, prostornější.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Hotel Sunlight Bahia Principe San Felipe cccc

4,0
TripAdvisor 1 975 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > PUERTO DE LA CRUZ
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

• V blízkosti krásné pobřežní promenády

šachy, stolní tenis, tenis (hodina denně).

• Pro klienty vyhledávající rušnější letovisko

ZÁBAVA Animační program pro dospělé i pro děti.
PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, dětská

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

postýlka zdarma (na vyžádání).

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

Dítě: pobyt zdarma

WEB www.bahia-principe.com

letoviska s četnými bary, restauracemi, kavárnami a zábavními
možnostmi cca 200 m. Soustava bazénů s mořskou vodou Lago
Martiánez cca 300 m. Zoologická zahrada Loro Parque cca 3 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace,
à la carte restaurace, bary, spa centrum, kadeřnictví,

wellness & spa

• Za poplatek: sauna, vnitřní bazén, vířivka,
řada léčebných a relaxačních procedur

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

TV místnost. Venku bazén, terasa na slunění s lehátky

• Lehký snack (10.00–18.00 hod.)

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

PLÁŽ Přírodní pláž Playa Martiánez s hrubým tmavým
pískem a oblázky cca 100 m. Známá pláž Playa Jardín

nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

POLOHA V rušnější části střediska Puerto de la Cruz. Centrum

• 2× týdně možnost večeře v à la carte
restauraci (nutná rezervace)

s tmavým pískem a pozvolným vstupem do moře
cca 1,8 km, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
TV/sat., klimatizace, telefon, trezor a minibar za poplatek,
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh

| hhi | hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,5

Hotel Be Live Adults Only Tenerife cccc

TripAdvisor 3 387 hodnotících

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > PUERTO DE LA CRUZ
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Oblíbený hotel s možností all inclusive

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

• Krásný výhled na nejvyšší horu ostrova Teide

Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhh

• V blízkosti romantického centra i krásné pláže

Dvoulůžkový pokoj (DRAO) hh

| Hh

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost
Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Pouze pro dospělé osoby

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

| Hh

dokoupení večeře formou bufetu, programu all
inclusive nebo programu premium all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.
Za poplatek: biliár.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel neakceptuje klienty mladší 16 let.
ZÁBAVA Denní animační program,
pravidelně večerní zábavné programy.

POLOHA Na severu ostrova v oblíbeném středisku

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Puerto de la Cruz. Centrum letoviska s četnými bary,

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a v pokojích

restauracemi, kavárnami a zábavními možnostmi cca 10 minut

DRAO. Za poplatek: internetový koutek.

chůze. Soustava bazénů s mořskou vodou Lago Martiánez

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

cca 2 km. Zoologická zahrada Loro Parque cca 1 km.

WEB www.belivehotels.com

• Pozdní kontinentální snídaně
(10.00–12.00 hod.)
• Lehký snack, káva, čaj a zákusek
(16.00–18.00 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

premium
all inclusive
(služby navíc)

• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje zahraniční výroby

VYBAVENÍ 337 pokojů, vstupní hala s recepcí, restaurace,

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

bar a společenská místnost. Venku bazén, bar a terasa s lehátky
a slunečníky zdarma. Chill out zóna pro relaxaci a vychutnání
lahodných koktejlů za doprovodu příjemné hudby.
PLÁŽ Oblíbená pláž Playa Jardín s tmavým pískem
a pozvolným vstupem do moře cca 200 m, při vstupu
do moře místy oblázky. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
individuální klimatizace, TV/sat., minibar (za poplatek),
telefon, trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
DRSV: viz DR, výhled na moře. DRAO: viz DRSV,
adults club (župan, uvítací nápojový balíček, set
na přípravu kávy a čaje, rezervace míst v restauraci
a u bazénu), pantofle, polštářové menu.

338

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

VSTUPENKA PRO DĚTI
DO 11,99 LET ZDARMA
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ŠPANĚLSKO > TENERIFE > PLAYA LA ARENA

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > PUERTO DE LA CRUZ

Hotel Bahía Flamingo ccc

Hotel Parque San Antonio cccc

DO 13 LET

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > LOS CRISTIANOS

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > COSTA ADEJE

Hotel Iberostar Selection Sábila ccccc

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

Hotel Vincci Tenerife Golf cccc

DO 13 LET

340

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > PUERTO DE LA CRUZ

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > PUERTO DE LA CRUZ

Hotel Sol Puerto de la Cruz ccc

Hotel Smy Puerto de la Cruz cccc

DO 13 LET

Aparthotel Los Olivos ccc

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > PLAYA LA ARENA

Hotel Lagos de Cesar by Blue Sea cccc

DO 13 LET

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

ŠPANĚLSKO > TENERIFE > COSTA ADEJE

341

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

LA PALMA

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Hotel La Palma & Teneguía Princess cccc

4,5
TripAdvisor 6 522 hodnotících

ŠPANĚLSKO > LA PALMA > FUENCALIENTE
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?
• Klidná dovolená s možností
výletů po okolní krajině
• Rozsáhlá soustava několika bazénů
s nádherným výhledem na oceán
• Spa centrum Centro Aqua Princess
s možností balneoterapeutického okruhu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
Rodinný pokoj (FR) hhhhii
Suite (SUSV) hhh

| hhii | hi

| Hhiiii

| Hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení oběda formou bufetu nebo programu

• all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack (11.00–18.00 hod.)
• Odpolední káva, čaj, zákusky a zmrzlina
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

all inclusive. U večeře vyžadováno formální oblečení.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: písečná cca 4 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: pobyt zdarma

fitness, turecké lázně a sauna. Za poplatek: minigolf,
tenisový kurt (tvrdý povrch), biliár.
ZÁBAVA Pravidelný denní i večerní animační
program, večery s živou hudbou.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub, hlídání dětí
za poplatek (na vyžádání), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání
POLOHA Na skalním útesu přímo na břehu oceánu,

5 DR přizpůsobených pro handicapované klienty

obklopen banánovými plantážemi a vulkanickou krajinou.

(vana). Hotelový areál není bezbariérový.

Malebné městečko Fuencaliente cca 8 km, hlavní město

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

ostrova Santa Cruz de la Palma s historickým centrem cca

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

30 km. Zastávka taxi / linkového autobusu přímo u hotelu.

Za poplatek: internetový koutek.

VYBAVENÍ 625 pokojů, hlavní a 4 vedlejší budovy, recepce,

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

výtahy, restaurace, tematická restaurace za poplatek, bary,

WEB www.princess-hotels.com

společenská místnost s TV/sat. V zahradě soustava 11 bazénů

wellness & spa

(1 s uměle vytvořeným písečným vstupem), restaurace a bary
u bazénů. Terasy na slunění s překrásnými výhledy na oceán,
pergoly, lehátka zdarma, osušky oproti kauci (výměna za poplatek).

• Vstup od 18 let

• Za poplatek: procedury a programy sestavené

PLÁŽ Přírodní pláž Punta Larga cca 4 km.

na míru, velký výběr masáží a terapií, termální

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

bazén (35 °C), balneoterapeutický okruh

klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, trezor za poplatek,
balkon nebo terasa. SUSV: viz DRSV, oddělená ložnice.
FR: viz DR, 2 DR propojené spojovacími dveřmi.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel H10 Taburiente Playa cccc

TripAdvisor 1 464 hodnotících

ŠPANĚLSKO > LA PALMA > LOS CANCA JOS
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

• Kvalitní hotel s přátelskou atmosférou
a skvělými službami

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS, DRSV) hhh
Suite (SU) hhhi

• Výhodná poloha v blízkosti centra i pláže

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Z vyvýšené polohy hotelu

Možnost dokoupení programu all inclusive.

krásný výhled na oceán

| hhi | hii

| Hhii

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis
a minigolf. Za poplatek: tenisový kurt (tvrdý povrch),

Transfer z letiště: cca 15 minut
Pláž: písečná cca 350 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: pobyt zdarma

biliár, sauna a masáže.
ZÁBAVA Večery s živou hudbou nebo večerní zábavné show.
PRO DĚTI Brouzdaliště a hřiště, dětská
postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DR
přizpůsobené pro handicapované klienty.
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

promenády vedoucí k pláži. Nákupní a zábavní možnosti,

Za poplatek: internetový koutek.

restaurace, bary a kavárny v bezprostřední blízkosti. Hlavní

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

město ostrova Santa Cruz de la Palma cca 4,5 km (pravidelné

WEB www.h10.es

spojení linkovým autobusem, zastávka u hotelu).

all inclusive

VYBAVENÍ 293 pokojů, vstupní hala s recepcí,
koutek s TV/sat., restaurace, konferenční sál a 3 bary.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

V zahradě 2 bazény, bar u bazénu, terasa na slunění

• Lehká pozdní snídaně (10.30–12.30 hod.)

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

• Lehký odpolední snack (16.00–18.00 hod.)

PLÁŽ Pláž s tmavým lávovým pískem Playa de los Cancajos

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

cca 350 m, lehátka a slunečníky za poplatek.

ŠPANĚLSKO
TENERIFE A LA PALMA

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
POLOHA Na vyvýšenině nad oceánem přímo u pobřežní

nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
individuální klimatizace/topení, TV/sat., telefon, minibar, trezor
za poplatek a balkon. DRSV: viz DR, výhled na moře.
DRS: viz DRSV, renovovaná SU: viz DR, oddělená ložnice
a obývací část.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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VULKANICKÝ OSTROV
NEVŠEDNÍ KRÁSY

ŠPANĚLSKO
LANZAROTE

LANZAROTE

346

Lanzarote je díky svému sopečnému
původu jedinečný ostrov. Zdejší krajina
nejenže nabízí přibližně 90 překrásných
pláží, ale působí téměř mysticky díky
své dřívější vulkanické aktivitě. Kanárské
ostrovy, a Lanzarote též, mají výbornou
polohu, co se podnebí týče. Srážky jsou
zde minimální a teploty v létě stoupají
k 30 °C. Zájezd na ostrov Lanzarote
pro vás bude nezapomenutelným
zážitkem také díky přívětivosti místních
obyvatel a pomalu plynoucímu času.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Volejte zdarma 800 12 10 10

Měsíc v roce

V

VI

VII

VIII

IX

X

denní teplota vzduchu (°C)

24

26

30

29

29

27

teplota vody (°C)

18

20

20

21

22

22

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
LANZAROTE

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku

347

SOPEČNÝ OSTROV
LANZAROTE

ŠPANĚLSKO
LANZAROTE

A

348

TIMANFAYA

V národním parku Timanfaya uvidíte sopečnou „měsíční“ krajinu,
která vznikla v 18. století během
pouhých šesti let, kdy pod lávou
zůstalo 11 místních vesnic.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

OHNIVÁ ZEMĚ

O tom, že půda pod ostrovem Lanzarote dodnes vře, se
můžete přesvědčit v národním parku Timanfaya.

D

EL DIABLO

V restauraci El Diablo neboli Ďábel, navržené slavným
lanzarotským architektem a umělcem Césarem Manriquem, si můžete dát specialitu připravovanou za využití tepla magmatických komor.

Volejte zdarma 800 12 10 10

C

LA GERIA

Místní obyvatelé přišli se zvláštním způsobem pěstování vinné révy. Do lávové půdy vyhloubí jámu, do níž
zasadí rostlinku vinné révy. Během své návštěvy určitě
nesmíte vynechat ochutnávku místního vína v některém
z mnoha sklípků.

E

EL GOLFO

Vyhaslý vulkán ve tvaru půlměsíce se zeleným jezírkem,
které svoji barvu mění během dne od smaragdové až
po zelenou šeď. V blízkosti se nachází vesnička El Golfo,
kde je možné ochutnat některou z místních rybích
specialit.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
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B
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OSTROV ZLATAVÝCH PLÁŽÍ
LANZAROTE

ŠPANĚLSKO
LANZAROTE

F
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PLAYA FAMARA

Mezi rybářskou vesnicí Caleta de
Famara a úpatím hory Famara
se nachází více než 5 kilometrů
dlouhá pláž Famara s jemným
pískem. Díky stálým vlnám
a větru je oblíbená především
mezi příznivci vodních sportů.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

PUERTO DEL CARMEN

V letovisku Puerto del Carmen najdete hned několik
krásných pláží: 2 500 m dlouhou pláž Playa Grande,
u níž vede pobřežní promenáda s palmami, nebo širokou pláž Playa de los Pocillos s velmi jemným pískem.

I

PLAYA BLANCA

V oblasti Playa Blanca naleznete podél pobřežní promenády několik menších zálivů se zlatavým pískem: pláž
Flamingo s minimálním příbojem vhodnou pro rodiny
s dětmi, městskou pláž Playa Blanca obklopenou místními restauracemi nebo pláž Playa Dorado.

Volejte zdarma 800 12 10 10

H

COSTA TEGUISE

I v oblasti Costa Teguise najdete podél skalnatého
pobřeží hned několik písečných pláží. Tou nejoblíbenější je Playa de las Cucharas, která se může pochlubit
modrou vlajkou Evropské unie za dobrou kvalitu vody
i pláže.

J

PLAYAS DEL PAPAGAYO

Na jihu ostrova najdete celkem šest panenských pláží,
jež patří k těm nejkrásnějším na ostrově. K plážím Papagayo se můžete dostat pohodlně i lodí, která několikrát
denně vyplouvá z přístavu v letovisku Playa Blanca.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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G
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CÉSAR MANRIQUE
LANZAROTE

ŠPANĚLSKO
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K
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CÉSAR MANRIQUE

Po celém ostrově Lanzarote
můžete najít upomínky na osobitého umělce a architekta Césara
Manriqua, který je nejslavnějším
rodákem ostrova Lanzarote a asi
i celých Kanárských ostrovů.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

KAKTUSOVÁ ZAHRADA

Mezi vesničkami Guatiza a Mala leží rozlehlé kaktusové
plantáže. Zajímavost této krajiny vnukla Césaru Manriquemu nápad vystavět v této oblasti zahradu pro více
než 10 tisíc kaktusů z celého světa.

N

NADACE CÉSARA MANRIQUA

V srdci ostrova Lanzarote ve vesničce Tahiche najdete
uprostřed lávového pole dům Césara Manriqua. Vyjma
původních obytných místností domu můžete navštívit
i galerii, kde uvidíte převážně abstrakce od věhlasných
umělců včetně Picassa nebo Miróa.

Volejte zdarma 800 12 10 10

M

MIRADOR DEL RÍO

Z vyhlídky navržené Césarem Manriquem ve výšce téměř
500 m se vám naskytne nádherný výhled na okolní skaliska, nekonečný oceán a sousední ostrov La Graciosa.

O

JAMEOS DEL AGUA

Jeskyně Jameos del Agua vznikla sopečným výbuchem,
ale její současnou unikátní podobu jí dal César Manrique. Najdete zde dvě vynikající restaurace, jezírko se
vzácnými bílými mořskými ráčky, koncertní sál a uměle
vytvořený bazén s azurovou vodou a palmami.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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LANZAROTE

SOPEČNÝ OSTROV
A
B
C
D
E

Timanfaya
Ohnivá země
La Geria
El Diablo
El Golfo

A
D
B

ZLATAVÉ PLÁŽE
F
G
H
I
J

Playa Famara
Puerto del Carmen
Costa Teguise
Playa Blanca
Playas del Papagayo

C
E

Puerto
I

CÉSAR MANRIQUE
K
L
M
N
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O
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Playa Blanca

J

César Manrique
Kaktusová zahrada
Mirador del Río
Nadace Césara Manriqua
Jameos del Agua

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Costa Teguise

ARRECIFE
G
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5 km

del Carmen

Kanárské ostrovy
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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POBYTOVÉ OBLASTI
PLAYA BLANCA

3
2

45

1

6
7

Doba transferu z letiště cca 45 minut

1 Funtazie klub Relaxia Lanzasur Club ccc
2 Hotel Elba Lanzarote Royal Village Resort cccc
3 Hotel HL Club Playa Blanca cccc
4 Hotel H10 Lanzarote Princess cccc
5 Hotel Princesa Yaiza Suite Resort ccccc
6 Hotel Gran Castillo Tagoro Family & Fun ccccc
7 Hotel Sandos Papagayo cccc

str. 360
str. 359
str. 370
str. 370
str. 357
str. 370
str. 358

PUERTO DEL CARMEN / PLAYA
DE LOS POCILLOS
6
8
4 5
7
2

3

1

Doba transferu z letiště cca 30 minut

9q

1 Hotel Relaxia Lanzaplaya cccc
2 Hotel Relaxia Olivina cccc
3 Hotel Lanzarote Village cccc
4 Aparthotel Costa Mar ccc
5 Hotel Hipotels La Geria cccc
6 Hotel Aequora Lanzarote Suites cccc
7 Hotel Seaside Los Jameos Playa cccc
8 Hotel Sol Lanzarote cccc
9 Aparthotel Las Gaviotas THe Home Collection cccc
q Hotel Beatriz Playa & Spa cccc

str. 371
str. 366
str. 365
str. 367
str. 370
str. 363
str. 362
str. 371
str. 371
str. 364

COSTA TEGUISE
2

Doba transferu z letiště cca 30 minut

1 Hotel H10 Suites Lanzarote Gardens cccc
2 Hotel Beatriz Costa & Spa cccc
3 Hotel Occidental Lanzarote Playa cccc

str. 368
str. 371
str. 369

1

ŠPANĚLSKO
LANZAROTE

3
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,5

Hotel Princesa Yaiza Suite Resort ccccc

TripAdvisor 4 756 hodnotících

ŠPANĚLSKO > LANZAROTE > PLAYA BLANCA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Jeden z nejluxusnějších hotelů
na ostrově Lanzarote
• Ideální poloha přímo u písečné
pláže a pěší promenády

POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc.

župan a trepky), klimatizace, telefon, trezor, TV/sat., minibar,

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

balkon nebo terasa. DRSVS: viz DRS, výhled na moře.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

JSSV: viz DRSVS, prostornější, opticky oddělená obývací

WEB www.princesayaiza.com

část. SU: viz DRS, oddělený obývací pokoj a ložnice.

wellness & spa

• Kvalitní služby a vyhlášená kuchyně

SUP: viz SU, v přízemí či v nižších patrech hotelu,

• Skvělá volba pro páry i náročné rodiny s dětmi

výhled do zahrady. SUSV: viz SU, výhled na moře.

• Vstup od 16 let

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

Dvoulůžkový pokoj (DRS, DRSVS) hh
Junior suite (JSSV) hhi

• Za poplatek: bazén s mořskou vodou
| hi

Suite (SU, SUP, SUSV) hhhi

(cca 200 m2), pára, sauna, fitness, private
spa pro páry, relaxační zóna, masáže

| hi
| Hhii | hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
večeře formou bufetu (hlavní, italská nebo mexická restaurace)
nebo polopenze de luxe s možností večeře ve 3 bufetových
U večeře vyžadováno formální oblečení (u pánů dlouhé kalhoty).

ostrova v letovisku Playa Blanca. Centrum a jachetní

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma:

přístav Marina Rubicon s četnými restauracemi,

2 tenisové kurty, paddle, multifunkční hřiště, stolní

bary a kavárnami pouze několik minut chůze.

tenis, fitness, plážový volejbal, squash.

VYBAVENÍ 385 pokojů rozdělených do 2 částí oddělených

ZVLÁŠTNOSTI V ceně privátní transfer z letiště do hotelu

silnicí a spojených hotelovým podchodem. Vstupní hala s recepcí,

a zpět. Za poplatek hotel akceptuje psy do 5 kg (na vyžádání).

lobby bar, piano bar, 3 bufetové restaurace (italská, mexická

ZÁBAVA Animační programy pro děti

a mezinárodní kuchyně), 4 restaurace à la carte (japonská,

i dospělé, večer denně živá hudba.

italská, gourmet, španělská), 6 konferenčních sálů, kadeřnictví,

PRO DĚTI 2 brouzdaliště v hlavní části hotelu

obchůdky a butik. V zahradě 2 bazény (mořská a sladká

(1 s možností klimatizace/vyhřívání). Hřiště a miniklub

voda, 1 s možností klimatizace/vyhřívání), vířivka, snack bar

Kikoland (hřiště, brouzdaliště, baby klub, miniklub,

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

junior klub od 16 let, divadlo), hlídání dětí za poplatek

PLÁŽ Světlá písečná pláž Playa Dorada s pozvolným

(na vyžádání). Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

vstupem do moře přímo u hotelu, přístup

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 5 SU

po schodech. Lehátka a slunečníky za poplatek.

speciálně upravených pro handicapované klienty.

ŠPANĚLSKO
LANZAROTE

a 4 à la carte restauracích (vybrané menu, nutná rezervace).
POLOHA Přímo u pobřežní promenády na jihu

Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,5

Hotel Sandos Papagayo cccc

TripAdvisor 8 213 hodnotících

ŠPANĚLSKO > LANZAROTE > PLAYA BLANCA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

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

• Oblíbený hotel známého řetězce

klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek, minibar

• Atraktivní poloha přímo u moře

za poplatek, balkon nebo terasa. DRLVS: viz DRS,

s krásnými výhledy

• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje (10.00–23.00 hod.)
• Noční snack a nápoje (24.00–08.00 hod.)

boční výhled na moře. FRSV: viz DRLVS, prostornější,

• Stravování formou all inclusive v ceně

výhled na moře. JSELI: viz FR, župany, trepky, trezor,

• Možnost knihování pokojů Royal Elite

set na přípravu kávy a čaje, Royal Elite Club s rozšířenou
nabídkou hotelových služeb, oddělená ložnice.

Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: kamenitá u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: letenka zdarma

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS, DRLVS) hhh
Rodinný pokoj (FRSV) hhh
Junior suite (JSELI) hhhhi

| hhii | hii

| hhii

| Hhhii | hhiii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

ŠPANĚLSKO
LANZAROTE

víceúčelové hřiště, stolní tenis. Za poplatek: biliár,
POLOHA Centrum střediska Playa Blanca cca

tenis, minigolf, půjčovna jízdních kol, vodní sporty na pláži.

4 km. V pěší vzdálenosti od hotelu také nákupní

ZÁBAVA Pravidelné animační programy pro děti

možnosti. Přímo u hotelu 12 km dlouhá pěší pobřežní

i dospělé, zábavné večery.

promenáda. Národní park Timanfaya cca 20 km.

PRO DĚTI 2 dětské bazénky, miniklub (4–12 let), herna,

VYBAVENÍ 485 pokojů, vstupní hala s recepcí, výtah,

hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání)

několik barů, hlavní restaurace, restaurace à la carte,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

pizzeria, Royal Elite Lounge a restaurace určená pouze pro

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

klienty Royal Elite, společenské prostory, noční klub, malé

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

wellness (jacuzzi, 2 sauny, pára, masáže). V zahradě 3 bazény

WEB www.sandos.com

(1 s možností klimatizace/vyhřívání), snack bar, terasa s lehátky,

all inclusive

slunečníky a osuškami zdarma, lounge bar na terase.
PLÁŽ Přírodní kamenitá pláž Las Coloradas přímo u hotelu

• 24 hodin denně

(přístup částečně po schodech). Další pláž Playa Dorada

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

cca 10 minut hotelovým transferem pro klienty zdarma

• Lehký snack během dne

(několikrát denně, rezervace nutná), lehátka a slunečníky

• Odpolední káva, čaj, zákusky, občerstvení

za poplatek. Písečná pláž Playas del Papagayo cca 600 m

a zmrzlina (16.00–18.00 hod.)

od hotelu, lehátka a slunečníky nejsou k dispozici.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Hotel Elba Lanzarote Royal Village Resort cccc

4,5
TripAdvisor 1 903 hodnotících

ŠPANĚLSKO > LANZAROTE > PLAYA BLANCA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

• Kompletně nově zrekonstruovaný resort
s vysokým standardem služeb

POPIS POKOJŮ JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, TV/sat., minibar a trezor za poplatek, terasa.

all inclusive

• snídaně, oběd a večeře formou bufetu

JSR: viz JS, prostornější. SUF: viz JS, oddělená obývací část

• pozdní snídaně (10.00–12.30 hod.)

• Hotel určený vyloženě pro rodiny s dětmi

a ložnice. JSRS: viz JS, 2 propojené JS pokoje.

• lehký snack během dne (10.00–18.00 hod.)

• Zdarma hotelový transfer na pláž

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• vybrané alkoholické a nealkoholické

• Možnost stravování all inclusive

Junior suite (JS) hhh

| hhi | hii

nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)

Rodinná junior suite (JSR) hhii
Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná cca 900 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

Junior suite (JSRS) hhhhiiii
Suite (SUF) hhh

| hhhiiii | hhiiii

| hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. Možnost
dokoupení oběda formou bufetu nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,
biliár, vybrané sporty v rámci animačních aktivit (aerobik, jóga,
ZÁBAVA Pravidelné animační programy a show.

Playa Blanca. Centrum s obchody, bary a restauracemi

PRO DĚTI Dětský bazének se skluzavkou, brouzdaliště,

a přístav cca 800 m. Zastávka linkového autobusu přímo

miniklub pro děti (3–12 let), teens klub (13–18 let),

cca 25 m od hotelu. Národní park Timanfaya cca 20 km.

dětské hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání), pestrá

Hlavní město ostrova Arrecife cca 35 km.

nabídka aktivit, her a animačních programů pro děti.

VYBAVENÍ 360 pokojů hlavní budova a 91 bungalovů

PRO HANDICAPOVANÉ Několik

v zahradě rozdělených do dvou částí (Royal Village pro

pokojů uzpůsobených pro handicapované klienty

rodiny s dětmi a Premium Suites pouze pro dospělé).

(na vyžádání), bezbariérový pohyb v části areálu.

Vstupní hala s recepcí, výtah, lobby bar, bufetová restaurace,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

koktejl bar El Mirador (pouze pro dospělé), 2 à la carte

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.

restaurace (La Brasserie, La Nonna) minimarket. V zahradě

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

bazén, snack bar Los Jameos u bazénu, terasy na slunění

WEB www.hoteleselba.com

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek..

wellness & spa

PLÁŽ Písečná pláž Playa Flamingo cca 900 m.
2x denně bezplatní hotelový transfer na písečnou pláž
Playa Dorada. Lehátka a slunečníky za poplatek.

ŠPANĚLSKO
LANZAROTE

pilates), plážový volejbal. Za poplatek: tenis, horské kolo.
POLOHA V jižní části ostrova, v klidné části letoviska

• Za poplatek: kvalitní a moderní

spa–thalasso centrum s řadou procedur,
vířivka, sauna, masáže, fitness; vstup od 16 let.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

359

4,0

Funtazie klub Relaxia Lanzasur Club ccc

TripAdvisor 2 124 hodnotících

ŠPANĚLSKO > LANZAROTE > PLAYA BLANCA
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

• Oblíbený klubový hotel v blízkosti pláže i centra
• Vhodné pro rodiny s dětmi a všechny,
kdo chtějí svoji dovolenou trávit aktivně
• Součástí hotelu je aquapark Aqualava
Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

ŠPANĚLSKO
LANZAROTE

Dítě: zcela zdarma

360

POLOHA V klidné části na okraji letoviska Playa
Blanca. Centrum s četnými restauracemi, kavárnami,
bary, lékárnou, obchůdky a místním přístavem cca
900 m. Několik restaurací, barů a možnost drobných
nákupů v blízkosti hotelu. Letiště 37 km.
VYBAVENÍ 230 pokojů rozmístěných v přízemních
bungalovech v zahradě. Vstupní hala s recepcí, restaurace,
bar, herna, společenské prostory. Venku 2 bazény
(1 s možností klimatizace/vyhřívání), dětské brouzdaliště,
jacuzzi, snack bar u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky
zdarma, osušky oproti kauci (výměna za poplatek).
Aquapark Aqualava s několika skluzavkami, bazénem
s umělými vlnami a línou řekou (vstup za poplatek).
PLÁŽ Světlá písečná pláž Playa Flamingo s pozvolným
vstupem do moře cca 300 m. Nejkrásnější pláže ostrova
Playas del Papagayo v chráněné přírodní oblasti cca 5 km.
POPIS POKOJŮ BG: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
obývací místnost s kuchyňským koutem (kávovar, lednička,
Volejte zdarma 800 12 10 10

mikrovlnná trouba, toaster), oddělená ložnice, telefon,
TV/sat., trezor za poplatek, terasa, klimatizace v ložnici.
BGP: viz BG, mohou být situovány v méně příznivé poloze.
BGW: viz BG, vstup do aquaparku zdarma (pokoj není
situován blíže k aquaparku). BGWP: viz BGP, vstup do
aquaparku zdarma (pokoj není situován blíže k aquaparku).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Bungalov (BG, BGP, BGW, BGWP) hhhi

| hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
U večeře vyžadováno formální oblečení.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: masáže,
fitness, sauna, turecké lázně, aquapark (pokoj BG/BGP/BGS).
ZÁBAVA Pravidelné denní animační
programy, příležitostné zábavné večery.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, dětská postýlka zdarma
(na vyžádání), dětská stolička v restauraci zdarma.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.relaxia.net

all inclusive
• Snídaně formou bufetu
• Oběd formou bufetu
• Večeře formou bufetu
• Lehký oběd formou bufetu v baru u bazénu
• Odpolední káva, čaj, zákusek
a zmrzlina pro děti
• Vybrané nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)
• Dietní či bezlepková strava možná na vyžádání

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Bungalov BG

ŠPANĚLSKO
LANZAROTE

Bungalov BG

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,5

Hotel Seaside Los Jameos Playa cccc

TripAdvisor 4 675 hodnotících

ŠPANĚLSKO > LANZAROTE > PUERTO DEL CARMEN
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Komplex s výjimečnou atmosférou

kávy a čaje, v hlavní budově.

z nejznámějších hotelů na Lanzarote

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

aktivní dovolenou, tak odpočinek

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

• Zdarma: sauna, pára

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS,DRX) hhh
Rodinný pokoj (FR) hhh
Junior suite (JS) hhh

Transfer z letiště: cca 30 minut

• Vstup od 12 let

prostornější. JS: viz DRS, prostornější, set na přípravu

a vyhlášenou kuchyní, jeden
• Pro náročné klienty, kteří hledají jak

wellness & spa

DRX: viz DRS, 2.–4. patro, lepší výhled. FR: viz DR,

• Za poplatek: masáže, různé druhy
| hhi | hii

| hhii | hii

| hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

zkrášlujících a léčebných procedur

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Možnost dokoupení večeře formou bufetu

• Lehký snack (13.00–15.00 hod.)

nebo programu all inclusive.

• Káva, čaj a zákusek (15.00–17.00 hod.)

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

tenis, fitness, minigolf, lukostřelba, šipky a aerobik.

nápoje (11.00–23.00 hod.)

Za poplatek: biliár, 4 tenisové kurty, 2 kurty

ŠPANĚLSKO
LANZAROTE

na squash, tenisová škola, kurzy potápění na pláži.
POLOHA Přímo u pobřežní promenády. V blízkosti hotelu

ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje psy do 5 kg

několik obchodů, barů a restaurací. Rušné centrum letoviska

za poplatek (na vyžádání).

Puerto del Carmen s restauracemi, obchůdky a bary cca 4 km

ZÁBAVA Pravidelné denní animační a večerní

(spojení linkovým autobusem nebo taxi, zastávka přímo u hotelu).

zábavné programy, živá hudba.

VYBAVENÍ Rozsáhlý komplex s hlavní budovou a několika

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, hřiště, miniklub (4–12 let),

vedlejšími budovami v zahradě, celkem 530 pokojů. Vstupní hala

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

s recepcí, výtahy, bar, piano bar (od 18.00 hod.), restaurace,

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 6 pokojů

knihovna, konferenční sál, několik butiků. Venku 2 bazény

speciálně upravených pro handicapované klienty v přízemí.

(1 s možností klimatizace/vyhřívání), snack bar u bazénu

Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

PLÁŽ Široká písečná pláž Playa de los Pocillos s pozvolným

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu

vstupem do moře je oddělena pobřežní promenádou,

(na některých místech může být slabší signál).

lehátka a slunečníky za poplatek.

Za poplatek: internetový koutek.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

individuální klimatizace, telefon, rádio, TV/sat., trezor za poplatek,

WEB www.los-jameos-playa.de

balkon nebo terasa, v přízemí, omezený výhled. DRS: viz DR,
1.–4. patro, výhled zpravidla do zahrady, na bazén nebo k moři.

362

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Hotel Aequora Lanzarote Suites cccc

4,5
TripAdvisor 4 696 hodnotících

ŠPANĚLSKO > LANZAROTE > PUERTO DEL CARMEN
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Ideální poloha v pěší vzdálenosti

od pláže i možnosti drobných nákupů

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh
Junior suite (JS) hhh

| hi

| hhi | hii

• Kompletně zrenovovaný hotel

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Malý splash pro nejmenší návštěvníky hotelu

Možnost dokoupení all inclusive plus.

• 1× za týden rezervace balibeds
v chill-out zóně určené pouze pro
dospělé (při pobytu na min. 7 nocí)

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, tenis,
Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

multifunkční hřiště. Za poplatek: golfové hřiště Lanzarote
Golf cca 6 km, wellness centrum.
ZÁBAVA Denní a večerní animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, malý splash, miniklub,
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání JS přizpůsobené
pro handicapované klienty, rampa do 1 z bazénů.

POLOHA V klidné části na okraji letoviska Puerto del

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Carmen. Rušné centrum Puerto del Carmen s mnoha zábavními

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

a nákupními možnostmi cca 4 km, autobusová zastávka cca 200 m.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Možnost drobných nákupů a občerstvení v okolí hotelu.

WEB www.slasuites.com

VYBAVENÍ 398 pokojů, vstupní hala s recepcí, bar,

all inclusive

3 bazény (2 s možností klimatizace/vyhřívání, z toho 1 v chill-out

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

zóně s jacuzzi) s lehátky a slunečníky zdarma, 2 bary, osušky

• Lehký snack (10.30–17.00 hod.)

oproti kauci. Zóna chill-out pouze pro klienty starší 18 let.

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

PLÁŽ Široká a dlouhá písečná pláž Playa de los Pocillos
s pozvolným vstupem do moře, vhodná pro děti, cca 300 m,
lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

nápoje (10.00–23.00 hod.)

all inclusive plus
(služby navíc)

klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, trezor za poplatek,

• Doplněný minibar při příletu

set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa.

• Možnost večeře à la carte

JS: viz DR, prostornější, obývací část a ložnice
(jednotlivé části nejsou odděleny dveřmi).

Volejte zdarma 800 12 10 10

ŠPANĚLSKO
LANZAROTE

3 restaurace, restaurace à la carte (španělská kuchyně). Venku

(vybrané menu, nutná rezervace)
• Župan na pokoji

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,5

Hotel Beatriz Playa & Spa cccc

TripAdvisor 3 816 hodnotících

ŠPANĚLSKO > LANZAROTE > PUERTO DEL CARMEN
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

DRSV: viz DR, výhled na moře. JS: viz DR, prostornější.

• Starší zavedený hotel se stálou klientelou

DRS/DRSVS: viz DR/DRSV, po renovaci.

• Pláž Matagorda je oddělena od hotelu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

pouze pobřežní promenádou
• Nové moderní spa centrum

Dvoulůžkový pokoj (DRP) hh
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV, DRS,
DRSVS) hhhi

Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná cca 10 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: zcela zdarma

| Hhh | hhii

Junior suite (JS) hhhii

wellness & spa
• Vstup od 14 let

• Za poplatek: hydromasážní bazén
s tryskami, jacuzzi, sauna, pára, masáže
Dvoulůžkový pokoj superior DRS

| Hhiii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness (vstup
od 16 let), minigolf, šipky, stolní tenis. Za poplatek: biliár.
ZVLÁŠTNOSTI Vzhledem k blízkosti

ŠPANĚLSKO
LANZAROTE

letiště možný občasný hluk letadel.

364

POLOHA Přímo u pobřežní promenády na okraji

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy, večer živá hudba.

letoviska Puerto del Carmen. Obchůdky a restaurace se

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub (4–12 let),

nachází v blízkosti hotelu. Centrum střediska Puerto del

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Carmen cca 5 km (spojení linkovým autobusem).

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání několik

VYBAVENÍ 404 pokojů, vstupní hala s recepcí, výtahy,

pokojů speciálně upravených pro handicapované klienty.

restaurace, společenské prostory, terasa s kavárnou, 2 restaurace

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

à la carte (italská a asijská), několik obchodů se suvenýry,

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

konferenční sál. Venku 2 bazény (mořská voda, 1 s možností

Za poplatek: WiFi na pokojích a internetový koutek.

klimatizace/vyhřívání), snack bar u bazénu, terasa

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

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

WEB www.beatrizhoteles.com

PLÁŽ Písečná pláž Matagorda s pozvolným vstupem do moře

all inclusive

je oddělena pouze pobřežní promenádou. Lehátka a slunečníky
nejsou k dispozici. Lehátka a slunečníky za poplatek jsou

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

k dispozici až u pláže Playa de los Pocillos (cca 1,5 km).

• Lehký snack během dne

POPIS POKOJŮ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč

• Odpolední káva, čaj a zákusky

vlasů), individuální klimatizace, TV/sat., minilednička

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

za poplatek, trezor za poplatek, balkon nebo terasa.

Volejte zdarma 800 12 10 10

nápoje (10.00–23.00 hod.)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel Lanzarote Village cccc

TripAdvisor 1 923 hodnotících

ŠPANĚLSKO > LANZAROTE > PUERTO DEL CARMEN
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Velmi oblíbený a příjemný komplex

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh

• Ideální poloha v blízkosti krásné

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

pláže Playa de los Posillos

| hhii | hii

Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Velmi chutná místní kuchyně

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

• Doporučujeme klientům všech

stolní tenis, sporty v rámci animačních programů.

věkových kategorií

Za poplatek: tenis, biliár, stolní fotbal.
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, animace, miniklub,
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 4 pokoje
speciálně upravené pro handicapované klienty (umístěny
v přízemí, blízko recepce, maximální obsazenost 2 dospělí).
Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

POLOHA V klidné části oblíbeného letoviska

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Puerto del Carmen. V okolí několik obchodů, restaurací

Za poplatek: WiFi na pokojích a internetový koutek.

a barů. Rušné centrum cca 2 km (spojení linkovým

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

autobusem, zastávka v blízkosti hotelu).

WEB www.hotellanzarotevillage.com

VYBAVENÍ 215 pokojů, vstupní hala s recepcí, 2 výtahy (pouze

all inclusive

služby hotelové prádelny za poplatek. Venku bazén (možnost
klimatizace/vyhřívání), jacuzzi, snack bar u bazénu, terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Široká a dlouhá písečná pláž Playa de los
Pocillos je oddělena pouze pobřežní promenádou,
lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack v baru u bazénu
(12.00–15.00 hod.)

ŠPANĚLSKO
LANZAROTE

pro omezenou část areálu), bar, restaurace, koutek s knihovnou,

• Odpolední káva, čaj, zákusky
a zmrzlina (15.30–17.00 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje (11.00–24.00 hod.)

vlasů), individuální klimatizace, telefon, TV/sat., trezor
za poplatek, minilednička, 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. 416–417
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4,0

Hotel Relaxia Olivina cccc

TripAdvisor 2 764 hodnotících

ŠPANĚLSKO > LANZAROTE > PUERTO DEL CARMEN
REZERVUJTE IHNED:

DO 14 LET

proč právě sem?

Rodinný pokoj (FR1) hhhi

| hhii | hii

• Hotel vhodný pro páry i rodiny s dětmi

Rodinný pokoj (FR2) hhhhh

| Hhhhi | hhhii | hhiii

• V pěší vzdálenosti od písečné pláže

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Kvalitní program all inclusive v ceně

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.

• Atraktivní ceny v průběhu celé sezony

Za poplatek: 2 tenisové kurty, golfové
hřiště Lanzarote Golf Resort cca 2 km.

Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná cca 400 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, miniklub a hřiště (v zóně u FR
pokojů mimo hlavní budovu), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu
(v některých částech areálu může být signál omezen).

Dítě: zcela zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.relaxia.net

POLOHA V klidné části oblíbeného letoviska Puerto del
Carmen. V blízkém okolí možnosti nákupů, bary a restaurace.
VYBAVENÍ 290 pokojů v hlavní budově a 2 vedlejších hotelových

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

částech (1 oddělená místní komunikací). Vstupní hala s recepcí,

• Lehký snack během dne, zmrzlina pro děti

bar, restaurace. V zahradě celkem 3 bazény (u každé hotelové části,

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

1 s možností klimatizace/vyhřívání, 2 se slanou vodou), snack bar

nápoje (11.00–23.00 hod.)

u bazénu a terasy na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž Playa de los Pocillos s pozvolným
vstupem cca 400 m, lehátka a slunečníky za poplatek.

ŠPANĚLSKO
LANZAROTE

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
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klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, minilednička,
balkon nebo terasa. FR1: viz DR, oddělená ložnice, bez
klimatizace (pouze stropní ventilátor), pokoje situovány
ve vedlejších budovách mimo hlavní hotelový areál, kam
je nutné docházet na jídlo. FR2: viz FR, 2 ložnice.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhi

| hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

3,5

Aparthotel Costa Mar ccc

TripAdvisor 635 hodnotících

ŠPANĚLSKO > LANZAROTE > PUERTO DEL CARMEN
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Ideální poloha v blízkosti oblíbené
pláže Playa de los Pocillos
• Doporučujeme zejména rodinám s dětmi
a všem klientům hledajícím klidnější dovolenou
• Stravování formou polopenze v ceně
Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, šipky.
Za poplatek: biliár, masáže, půjčovna kol.
ZÁBAVA Animační program.
PRO DĚTI Brouzdaliště (možnost klimatizace/vyhřívání),
hřiště, minidisko, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.lanzarote-costamar.com

Dítě: zcela zdarma

POLOHA V klidné části letoviska Puerto del Carmen.
Pobřežní promenáda vedoucí do rušného centra Puerto
del Carmen (cca 4 km) cca 200 m. V blízkosti hotelu
nákupní centrum s možností drobných nákupů.
VYBAVENÍ 183 apartmá, hlavní budova a v kopci terasovitě
rozmístěné menší 3patrové bloky. Vstupní hala s recepcí,
restaurace, bar, minimarket, bazén (možnost klimatizace/
vyhřívání), jacuzzi, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Široká a dlouhá písečná pláž Playa de los Pocillos cca 50 m

ŠPANĚLSKO
LANZAROTE

(přístup přes místní komunikaci), lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ AP1/APP: koupelna/
WC, oddělená ložnice, obývací místnost s kuchyňským
koutem, telefon, TV/sat., trezor za poplatek, balkon
nebo terasa. AP2: viz AP1, 2 oddělené ložnice.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Apartmá (AP1, APP) hhh
Apartmá (AP2) hhhhh

| hhi | hii

| Hhhhii | hhhiii | hhiiii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel H10 Suites Lanzarote Gardens cccc

4,5
TripAdvisor 2 811 hodnotících

ŠPANĚLSKO > LANZAROTE > COSTA TEGUISE
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

• Oblíbený hotel se stálou klientelou

multifunkční hřiště. Za poplatek: tenis, biliár, 18jamkové

• Výhodná poloha v blízkosti

golfové hřiště cca 5 km, aquapark Costa Teguise cca 3 km.

pláže i živého centra

ZÁBAVA Animační programy během dne,

• Doporučujeme zejména pro rodiny s dětmi

pravidelné večerní zábavné programy.

• Možnost programu all inclusive

PRO DĚTI Dětský bazének se skluzavkou a pirátskou lodí
(možnost klimatizace/vyhřívání), brouzdaliště, dětské hřiště,

Transfer z letiště: cca 25 minut
Pláž: písečná cca 150 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

animace, baby klub (0,5–4 roky), miniklub (4–12 let), teens klub
(13–17 let), minibufet, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání několik
pokojů speciálně upravených pro handicapované
klienty. Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných
POLOHA V centru střediska Costa Teguise

prostorách, internetový koutek.

s četnými obchodními a zábavními možnostmi.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

VYBAVENÍ 220 pokojů v 6 blocích v zahradě, vstupní hala

WEB www.h10hotels.com

s recepcí, restaurace, bar, společenská místnost s TV. Venku

all inclusive

2 bazény (1 s možností klimatizace/vyhřívání), snack bar u bazénu,

ŠPANĚLSKO
LANZAROTE

terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

PLÁŽ Světlá písečná pláž Playa de las Cucharas

• Pozdní snídaně (10.30–12.30 hod.)

s pozvolným vstupem do moře cca 150 m (přístup přes

• Lehký snack (12.30–15.30 hod.)

místní komunikaci), lehátka a slunečníky za poplatek.

• Káva, čaj, sendviče, zákusek

POPIS POKOJŮ SU: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), obývací pokoj, oddělená ložnice, klimatizace,
telefon, TV/sat., trezor za poplatek, minibar

a zmrzlina (15.30–18.00 hod.)
• Vybrané nealkoholické a alkoholické
nápoje (10.00–24.00 hod.)

za poplatek (na vyžádání), balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Suite (SU) hhhi

| hhii | hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,0

Hotel Occidental Lanzarote Playa cccc

TripAdvisor 4 430 hodnotících

ŠPANĚLSKO > LANZAROTE > COSTA TEGUISE
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

balkon nebo terasa, výhled na moře. DRSVS: viz DRSV,

• Oblíbený hotel se stálou klientelou

prostornější. JSR: viz DR, opticky oddělená ložnice.

• Vhodná volba pro páry i rodiny s dětmi

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Možnost kvalitního programu all inclusive

Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hh

• Ideální volba pro kombinaci pobytu
u moře s poznáváním ostrova

Dvoulůžkový pokoj (DRSVS) hhi
Junior suite (JSR) hhhi

| hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: kamenitá u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: letenka zdarma

Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: sportovní aktivity
v rámci animací. Za poplatek: tenis, biliár, paddle,
fitness, minigolf, golfové hřiště Costa Teguise cca 4 km.
ZÁBAVA Pravidelné animační programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, hřiště, miniklub (4–11 let),
teens klub (12–16 let), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

POLOHA Na východním pobřeží ostrova v klidné části

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

městečka Costa Teguise. Několik menších obchůdků v blízkosti

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

hotelu. Centrum střediska s bary a restauracemi v pěší vzdálenosti

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

od hotelu (cca 2 km), jezdí několikrát denně shuttle bus.

WEB www.barcelo.com

VYBAVENÍ 372 pokojů, vstupní hala s recepcí, výtah, bar,

wellness & spa

prostory, služby hotelové prádelny za poplatek. Venku
3 bazény (2 se slanou vodou, 1 s možností klimatizace/
vyhřívání), snack bar u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky
zdarma, osušky oproti kauci (výměna za poplatek).
PLÁŽ Malá kamenitá pláž El Ancla cca 50 m od hotelu

• Za poplatek: vnitřní bazén, sauna,
pára, jacuzzi, centrum krásy

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

(přístup přes místní komunikaci a po schodech;

• Lehký snack (10.30–18.00 hod.)

doporučujeme boty do vody), u vstupu množství

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

kamenů. Lehátka nejsou k dispozici. Písečná pláž Playa
Bastian cca 2 km, lehátka a slunečníky za poplatek.

nápoje (10.00–24.00 hod.)
• Možnost večeře v à la carte

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

restauraci (1× týdně při pobytu

klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, trezor za poplatek,

7 nocí a více, nutnost rezervace)

Volejte zdarma 800 12 10 10

ŠPANĚLSKO
LANZAROTE

restaurace, à la carte restaurace, společenské a kongresové

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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ŠPANĚLSKO > LANZAROTE > PLAYA BLANCA

Hotel Gran Castillo Tagoro Family & Fun cccc

ŠPANĚLSKO > LANZAROTE > PLAYA BLANCA

Hotel H10 Lanzarote Princess cccc

DO 13 LET

ŠPANĚLSKO > LANZAROTE > PLAYA BLANCA

ŠPANĚLSKO
LANZAROTE

Hotel HL Club Playa Blanca cccc

370

DO 12 LET

ŠPANĚLSKO > LANZAROTE > PUERTO DEL CARMEN

Hotel Hipotels La Geria cccc

DO 15 LET

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

DO 13 LET

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO > LANZAROTE > PUERTO DEL CARMEN

Hotel Sol Lanzarote cccc

ŠPANĚLSKO > LANZAROTE > PUERTO DEL CARMEN

Hotel Relaxia Lanzaplaya cccc

DO 14 LET

DO 13 LET

Aparthotel Las Gaviotas THe Home Collection ccc

ŠPANĚLSKO > LANZAROTE > COSTA TEGUISE

Hotel Beatriz Costa & Spa cccc

ŠPANĚLSKO
LANZAROTE

ŠPANĚLSKO > LANZAROTE > PUERTO DEL CARMEN

DO 13 LET

DO 15 LET

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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AZUROVÉ MOŘE S NEKONEČNÝMI
PLÁŽEMI

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA
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Fuerteventura se svými nekonečnými
zlatavými a bílými plážemi, blankytným
mořem a slunečným počasím
přitahuje velké množství turistů. Voda
je charakteristická svou azurovou
barvou a její teplota celoročně
dosahuje 20–22 °C. Dobrodružnější
povahy mohou na dovolené
obdivovat kouzlo místních vesniček,
všudypřítomných větrných mlýnů
nebo chráněných přírodních rezervací,
kterých je na ostrově celkem 13.
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Volejte zdarma 800 12 10 10

Měsíc v roce

V

VI

VII

VIII

IX

X

denní teplota vzduchu (°C)

23

24

27

27

26

24

teplota vody (°C)

18

20

20

21

22

22

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku

373

NEKONEČNÉ PLÁŽE
FUERTEVENTURA

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

A

374

PLAYA SOTAVENTO

Koupání na jedné z nejkrásnějších
evropských pláží Sotavento je
opravdovým požitkem. Kvůli
často vanoucímu teplému větru
ze západu je tato pláž oblíbená
mezi milovníky windsurfingu
a kiteboardingu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Ideálním místem pro dlouhé procházky je liduprázdná
pláž Cofete s tajemnou vilou Winter a malým hřbitovem
přímo na pláži. Tato pláž na západním pobřeží patří
mezi nejkrásnější na ostrově.

D

DUNY V CORRALEJU

Tato fascinující pouštní krajina se rozkládá na ploše
20 km2 na severu ostrova a byla vyhlášena národním
parkem. Kontrast světlého písku, azurového oceánu
a červených skal vytváří ideální místo pro odpočinek.

Volejte zdarma 800 12 10 10

C

COSTA CALMA

Necelé 3 km dlouhá pláž s pozvolným vstupem do moře
vhodným pro děti tvoří společně s dalšími plážemi, jako
jsou Sotavento nebo Esquinzo, téměř 30 km dlouhou
pláž, která patří k nejdelším v Evropě.

E

PLAYA JANDÍA

V letovisku Playa de Jandía na jihu ostrova najdete
skoro 4 km dlouhou a 150 m širokou pláž Matorral,
která je od místní pobřežní promenády oddělena
širokým pruhem chráněné oblasti, přes níž vedou
dřevěné můstky.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
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PLAYA COFETE

B

375

OASIS PARK

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA
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F

OASIS PARK

Park o celkové rozloze 800 000 m2
v sobě skrývá zoo s více než 250
druhy zvířat a největší kaktusovou
zahradu v Evropě s více než
28 000 exempláři.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Nesmíte vynechat papouščí show, která slibuje spoustu
legrace, nebo vystoupení lachtanů, během něhož
můžete obdivovat jejich akrobatické kousky.

I

KRÁLOVSTVÍ ZVÍŘAT

V zoo můžete vidět třeba zebry, velbloudy, slony,
žirafy, opice, plameňáky, různé druhy ptáků a plazů.
Některá ze zvířat budete mít možnost i nakrmit ovocem
zakoupeným přímo v Oasis Parku.

Volejte zdarma 800 12 10 10

H

PROJÍŽĎKA NA VELBLOUDECH

Svoji návštěvu můžete spojit s projížďkou na velbloudech po skalnatém pobřeží kolem palmové oázy s krásným výhledem na oceán a rybářskou vesnici La Lajita.

J

LEMUR EXPERIENCE

Neskutečným zážitkem pro malé i velké se může stát
setkání s lemury během Lemur Experience, kdy se
dostanete do jejich bezprostřední blízkosti.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
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DEN PLNÝ ZÁBAVY

G
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AKTIVNÍ DOVOLENÁ
FUERTEVENTURA

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

K

378

SURFING

Příbojové vlny a neustále vanoucí
atlantický vítr zde vytváří
ideální podmínky pro surfing
a windsurfing, proto je ostrov
Fuerteventura mezi milovníky
těchto sportů nejoblíbenější
z Kanárských ostrovů. Vyhlášenou
oblastí je Playa Sotavento.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

GOLF

Kanárské ostrovy mají vzhledem ke stabilnímu klimatu
ideální podmínky pro golf téměř 365 dní v roce. Na
ostrově Fuerteventura najdete hned tři golfová hřiště.

N

CYKLISTIKA

Různorodý terén, upravené cesty a poměrně malý
provoz udělaly z ostrova oblíbený cíl mezi milovníky
cyklistiky. Pokud si kolo nechcete brát s sebou, není
problém si půjčit horské kolo v některém z místních
cyklistických center.

Volejte zdarma 800 12 10 10

M

KITEBOARDING

Čím dál větší oblibě se těší kiteboarding a dobrý vítr
spolu s nekonečnými plážemi dělají z Fuerteventury
ideální místo pro vyznavače tohoto sportu.
Nejoblíbenější oblastí mezi profesionály i úplnými
začátečníky je Playa Sotavento.

O

TURISTIKA

Nevšedním zážitkem a nejlepším způsobem, jak poznat
místní krajinu zblízka, může být např. pěší túra přes
přírodní park Jandía k pláži Cofete se záhadnou vilou
Winter a malým hřbitovem přímo na pláži.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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FUERTEVENTURA

NEKONEČNÉ PLÁŽE
A
B
C
D
E

Playa Sotavento
Playa Cofete
Costa Calma
Duny v Corraleju
Playa Jandía

OASIS PARK
F
G
H
I
J

Oasis Park
Den plný zábavy
Projížďka na velbloudech
Království zvířat
Lemur Experience

F

H

C

K

AKTIVNÍ DOVOLENÁ
K

ŠPANĚLSKO
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L
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M
N
O

Surfing
Golf
Kiteboarding
Cyklistika
Turistika

Volejte zdarma 800 12 10 10

A

Costa Calm

M

Playa del Esqu

B

Pico de la Zarza
+
807 m
Playa de Jandía
L

E

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Corralejo

D

El Cotillo

AT L A N T S K Ý
OCEÁN

PUERTO DEL
ROSARIO
L

Caleta de Fuste /
El Castillo

5 km

ma

Kanárské ostrovy
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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POBYTOVÉ OBLASTI
PLAYA DE JANDÍA
Doba transferu z letiště cca 120 minut

1 Aparthotel Blue Sea Jandía Luz ccc
2 Hotel IFA Altamarena by Lopesan Hotels cccc
3 Hotel SBH Maxorata Resort cccc
4 Hotel Occidental Jandía Playa cccc
5 Hotel IBEROSTAR Selection Fuerteventura Palace cccc
6 Hotel IBEROSTAR Playa Gaviotas cccc

6
5
4
3
1

str. 401
str. 402
str. 402
str. 402
str. 400
str. 402

2

1

PLAYA DEL ESQUINZO
Doba transferu z letiště cca 100 minut

1 Hotel SBH Club Paraíso Playa cccd
2 Hotel Club Jandía Princess cccc
3 Hotel Fuerteventura Princess cccc
4 Hotel TUI Magic Life Fuerteventura cccc

2

str. 399
str. 396
str. 402
str. 398

3

4

COSTA CALMA
Doba transferu z letiště cca 80 minut

1

2

ŠPANĚLSKO
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3
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1 Hotel SBH Costa Calma Beach Resort cccc
2 Hotel SBH Taro Beach cccc
3 Hotel SBH Mónica Beach Resort cccc
4 Hotel H10 Tindaya cccc
5 Hotel Meliá Fuerteventura cccc

str. 389
str. 392
str. 390
str. 393
str. 394

4
5

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

3

CALETA DE FUSTE
Doba transferu z letiště cca 20 minut

1 Hotel Elba Carlota Beach & Convention Resort cccc
2 Hotel Sheraton Fuerteventura Beach,
Golf & Spa ccccc

3 Aparthotel Caleta Garden ccd

str. 388
str. 387
str. 402

2
1

CORRALEJO
Doba transferu z letiště cca 50 minut

1

1 Hotel THe Corralejo Beach cccc
2 Aparthotel Oasis Dunas ccc
3 Aparthotel Oasis Papagayo Resort ccc

str. 384
str. 386
str. 385

2

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

3

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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4,0

Hotel THe Corralejo Beach cccc

TripAdvisor 1 316 hodnotících

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > CORRALEJO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Ideální pro páry, mladé, rodiny

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRU) hhh

a všechny, kteří chtějí spojit pobyt

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

u moře s poznáváním ostrova

Možnost dokupení večeře formou bufetu.

• V okolí množství barů, restaurací
i nákupních možností
• Nově zrekonstruovaný hotel
v bezprostřední blízkosti pláží

| hhi | hii

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fitness, biliár.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Za poplatek: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Transfer z letiště: cca 50 minut

WEB www.corralejobeach.com

Pláž: písečnokamenitá u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

POLOHA V severní části ostrova přímo v srdci
oblíbeného letoviska Corralejo. V okolí množství barů,
restaurací i nákupních a zábavních možností.
VYBAVENÍ 115 pokojů, vstupní hala s recepcí,

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

společenské prostory, bar, restaurace, herna. Venku

384

bazén, snack bar u bazénu, terasa na slunění s lehátky
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ Písečnokamenitá pláž (u vstupu kamenité podloží)
přímo u hotelu. Další pláž cca 5 minut chůze. Pláž Corralejo
cca 200 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek, minilednička,
balkon nebo terasa. DRU: viz DR, prostornější.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Aparthotel Oasis Papagayo Resort ccc

3,5
TripAdvisor 2 413 hodnotících

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > CORRALEJO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

Za poplatek: tenis, volejbal, multifunkční sportovní

• Komplex vhodný zejména pro rodiny s dětmi

hřiště, plavecký bazén, šipky, půjčovna kol, sauna.

• V blízkosti zábavní park a aquapark

ZÁBAVA Animační programy, zábavní

• Program all inclusive v ceně

park a aquapark Baku cca 400 m.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub (4–12 let),

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání
4 apartmá přizpůsobená pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby (08.00–12.00 hod.),
Za poplatek: internetový koutek, WiFi v areálu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

POLOHA Komplex apartmá v rozsáhlé tropické zahradě

WEB www.oasisfuerteventura.com

cca 1 km od centra střediska Corralejo s četnými obchody,

all inclusive

restauracemi, kavárnami a bary a cca 400 m od zábavního parku.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace,
bar, minimarket. V zahradě 2 bazény, bar u bazénu,
vířivka a terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž v Corraleju cca 1 500 m, proslulé
písečné pláže v přírodní rezervaci Dunas de Corralejo

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehký snack v baru u bazénu
(15.30–16.30 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje (10.00–23.00 hod.)

cca 3 km. Lehátka a slunečníky za poplatek.

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

POPIS POKOJŮ AP1: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
obývací místnost kombinovaná s kuchyňským koutem, oddělená
ložnice (stropní ventilátor), TV/sat. za poplatek, trezor za poplatek,
balkon nebo terasa. AP2: viz AP1, 2 oddělené ložnice.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Apartmá (AP1) hhh

| hhii | Hii

Apartmá (AP2) hhhhh

| hhhhii | Hhhiii | Hhiiii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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3,5

Aparthotel Oasis Dunas ccc

TripAdvisor 3 149 hodnotících

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > CORRALEJO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Odpočinková dovolená v klidném

prostředí nedaleko centra letoviska
• Rozsáhlá a udržovaná zahrada

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
tenis (vybavení za poplatek), stolní tenis.
ZÁBAVA Pravidelný denní a večerní animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén (mořská voda, možnost
klimatizace/vyhřívání), hřiště, animace, miniklub,

Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: písečná cca 900 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby (08.00–12.00 hod.).
Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.oasisfuerteventura.com

POLOHA V klidné části letoviska Corralejo.
Centrum s nákupními a zábavními možnostmi
cca 800 m, autobusová zastávka cca 50 m.
VYBAVENÍ 340 pokojů, vstupní hala s recepcí, restaurace,
restaurace à la carte, kavárna, bar a minimarket. Venku
3 bazény (mořská voda,1 s možností klimatizace/vyhřívání),
bar u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž Corralejo s pozvolným vstupem do moře cca

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

900 m. Proslulé písečné duny Corralejo cca 3 km (spojení linkovým
autobusem několikrát denně). Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ AP: koupelna/WC, oddělená ložnice,
obývací místnost kombinovaná s kuchyňským koutem (lednička),
stropní ventilátor, TV/sat. za poplatek, trezor za poplatek, balkon
a terasa. APS: viz AP, po částečné renovaci. APX: viz AP,
po kompletní renovaci, klimatizace, výhled na bazén.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Apatmá (AP, APS, APX) hhh

| hhii | Hii | hi

STRAVOVÁNÍ Bez stravování. Možnost
dokoupení snídaně a večeře formou bufetu.

386

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

Hotel Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa ccccc

4,5
TripAdvisor 4 050 hodnotících

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > CALETA DE FUSTE
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

nebo na bazén. FRPSI: viz JSU, prostornější, jacuzzi v koupelně,

• Kvalitní hotel s vysokým standardem služeb

výhled na moře.

• Vhodné pro náročné páry i pro rodiny s dětmi

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• V blízkosti moderní golfové hřiště

Dvoulůžkový pokoj (DRU) hhh

| hhi | hii

• Vstup od 17 let

Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhh

| hhi | hii

• Za poplatek: vnitřní vyhřívaný

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

• 1 000 m2 velké wellness & spa

Rodinný pokoj (FRU) hhii
Junior suite (JSU) hhhi

wellness & spa

bazén s hydromasážními tryskami,
jacuzzi, několik druhů sauny, masáže,

| hhii

Rodinný pokoj (FRPSI) hhhhiiii

centrum Hesperides

|

lázeňské a zkrášlující procedury

hhhiiii | hhiiii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
večeře formou bufetu, polopenze deluxe s možností večeře
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.

pláží a golfovým hřištěm. Centrum střediska Caleta de Fuste

Za poplatek: tenis, biliár, 18jamkové

s četnými nákupními a zábavními možnostmi, restauracemi, bary

golfové hřiště v blízkosti hotelu.

a kavárnami cca 2 km. V blízkosti nákupní centrum s multiplexem

ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje psy do 18 kg

a konferenční centrum. Hlavní město Puerto del Rosario cca 13 km.

za poplatek (na vyžádání).

VYBAVENÍ 266 pokojů, 5 pater, vstupní hala s recepcí,

ZÁBAVA Sportovní animace, večer živá hudba,

výtahy, lobby bar, restaurace, 3 restaurace à la carte

příležitostně zábavný program.

(středomořská, asijská a se specialitami na grilu), obchod

PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub (4–12 let),

se suvenýry, kadeřnictví, salon krásy, konferenční sály.

animace, hlídání dětí za poplatek (na vyžádání),

V zahradě 3 bazény (možnost klimatizace/vyhřívání), bar

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

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

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání

PLÁŽ Uměle vytvořená pláž s jemným světlým pískem a pozvolným

6 pokojů plně přizpůsobených pro handicapované

vstupem do moře přímo u hotelu. Větší písečná pláž ve středisku

klienty. Bezbariérový pohyb v areálu hotelu

Caleta de Fuste cca 2 km. Lehátka a slunečníky za poplatek.

včetně upraveného vstupu do bazénu.

POPIS POKOJŮ DRU: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

župan), klimatizace, stropní ventilátor, telefon, TV/sat., rychlovarná

INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných

konvice, minibar, trezor, balkon nebo terasa. DRX: viz DRU,

prostorách a na pokojích.

výhled na moře. FRU: viz DRU, obývací část. JSU: viz DRU,

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

prostornější, obývací část, v přízemí, terasa s výhledem do zahrady

WEB www.sheraton.com

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

v restauracích à la carte nebo plné penze (oběd formou bufetu).
POLOHA Na okraji střediska Caleta de Fuste mezi písečnou

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

387

Hotel Elba Carlota Beach & Convention Resort cccc

4,0
TripAdvisor 4 972 hodnotících

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > CALETA DE FUSTE
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

balkon nebo terasa. DRLV: viz DR, boční výhled na moře.

• Kvalitní hotel se stálou klientelou

FR: viz DR, 2 propojené pokoje. FRLV: viz FR, boční výhled

• V ideální poloze přímo u pláže

na moře. JS: viz DR, opticky oddělená obývací část a ložnice.

a v blízkosti centra

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Přímo u hotelu pobřežní promenáda

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRLV) hhh

• Pro rodiny s dětmi i pro páry

Rodinný pokoj (FR, FRLV) hhhhii

• Vhodné pro hráče golfu

Junior suite (JS) hhhi

| hhi | hii

| Hhhiii | hhiiii

| Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. Možnost
Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

dokoupení oběda formou bufetu nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: tenis, fitness,
jacuzzi, 18jamkové golfové hřiště v těsné blízkosti hotelu.
ZÁBAVA Denní a večerní animační program,
pravidelné večery s živou hudbou.
PRO DĚTI Brouzdaliště a hřiště, miniklub (3–12 let),

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

animace, hlídání dětí za poplatek (na vyžádání),
POLOHA Jedinečná poloha mezi písečnou pláží a golfovým

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

hřištěm. Centrum letoviska Caleta de Fuste s obchody,

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje

restauracemi, bary a kavárnami cca 2 km. Komerční centrum

plně přizpůsobené pro handicapované klienty.

s mnoha obchody, restauracemi, kinem, supermarketem,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

bowlingem a dalšími zábavními možnostmi v těsné blízkosti

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

hotelu. Hlavní město Puerto del Rosario cca 13 km.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

VYBAVENÍ 323 pokojů, 5 pater, vstupní hala s recepcí,

WEB www.hoteleselba.com

výtahy, restaurace, snack bar, lobby bar, obchod se suvenýry,

all inclusive

5 konferenčních sálů. V zahradě 2 bazény (1 s možností klimatizace/
vyhřívání), bar u bazénu a terasa s lehátky a slunečníky zdarma.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

PLÁŽ Uměle vytvořená pláž s jemným světlým

• Lehký snack (10.00–18.00 hod.)

pískem a pozvolným vstupem do moře přímo u hotelu.

• Zmrzlina pro děti (10.00–18.00 hod.)

Větší písečná pláž ve středisku Caleta de Fuste

• Odpolední káva, čaj a zákusek

cca 2 km. Lehátka a slunečníky za poplatek.

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

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

nápoje (10.00–23.00 hod.)

klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, trezor za poplatek,

388

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

3,5

Hotel SBH Costa Calma Beach Resort cccc

TripAdvisor 2 033 hodnotících

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > COSTA CALMA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?
• Velmi oblíbený all inclusive
hotel v blízkosti pláže

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRLV) hhh
Apartmá (AP1) hhhh

| hhi | hii

| hhhi | Hhii | hii

premium all inclusive

(služby navíc k programu all inclusive)
• Trezor na pokoji zdarma

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive. Možnost

• WiFi v celém hotelu (1 přístupový kód na pokoj)

dokoupení all inclusive plus a premium all inclusive.

• Župan na pokoji

• Program all inclusive v ceně

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, tenis,

• Voda při příjezdu v minibaru

• Pro všechny věkové kategorie

sauna, jacuzzi, stolní tenis, multifunkční hřiště.

• Osušky k bazénu a na pláž

• Klidná dovolená na okraji
střediska Costa Calma

Za poplatek: osvětlení tenisových kurtů, masáže, biliár.
Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: letenka zdarma

ZÁBAVA Pravidelný denní a večerní animační program.

(výměna za poplatek)
• Set na přípravu kávy a čaje na pokoji

PRO DĚTI 2 brouzdaliště (1 s možností klimatizace/vyhřívání),
hřiště, miniklub (4–12 let), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

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

POLOHA V mírném kopci na okraji oblíbeného

WEB www.sbhoteles.es

letoviska Costa Calma. Centrum s četnými obchody,

all inclusive

VYBAVENÍ 556 pokojů, 4 budovy, vstupní hala
s recepcí, výtahy, restaurace, 5 barů, obchody, společenská
místnost s TV/sat., herna a kadeřnictví. V zahradě 3 bazény

• Snídaně, lehký oběd a večeře formou bufetu
• Pozdní kontinentální snídaně
(10.30–11.30 hod.)

(1 s možností klimatizace/vyhřívání), bar u bazénu, terasa

• Teplý a studený snack (14.30–15.30 hod.)

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

• Káva, čaj a zákusek (16.00–18.00 hod.)

PLÁŽ Přímo u menší písečné pláže. U hotelu vyhrazený

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

úsek s lehátky a slunečníky zdarma. Dlouhá písečná
pláž v Costa Calma s pozvolným vstupem do moře
cca 500 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., minibar, telefon, trezor za poplatek,

nápoje (11.00–23.00 hod.)

all inclusive plus

(služby navíc k programu all inclusive)
• Možnost čerpat služby all inclusive ve všech

balkon nebo terasa. DRLV: viz DR, boční výhled na moře.

hotelech řetězce SBH na ostrově Fuerteventura,

AP1: viz DR, oddělená ložnice.

kromě SBH Costa Cama Palace a SBH Crystal Beach

Volejte zdarma 800 12 10 10

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

restauracemi a bary cca 10 minut chůze.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

389

4,0

Hotel SBH Mónica Beach Resort cccc

TripAdvisor 1 688 hodnotících

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > COSTA CALMA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

premium all inclusive

• V blízkosti oblíbeného centra letoviska

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh | hhi
Apartmá (AP) hhhh | Hhhi | hhii

• Vodní skluzavky pro děti

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• WiFi v celém hotelu (1 přístupový kód na pokoj)

Možnost dokoupit all inclusive plus a premium all inclusive.

• Župan na pokoji

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, tenis,

• Voda při příjezdu v minibaru

minigolf, stolní tenis. Za poplatek: masáže, biliár.

• Osušky k bazénu a na pláž

• Přímo u dlouhé písečné pláže

Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

| hii

ZÁBAVA Pravidelný denní a večerní animační program.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub,

(služby navíc k programu all inclusive)
• Trezor na pokoji zdarma

(výměna za poplatek)
• Set na přípravu kávy a čaje na pokoji

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Za poplatek: internetový koutek,
POLOHA Kompletně renovovaný hotel (2015)

WiFi v lobby a na pokojích.

v mírném kopci přímo nad dlouhou písečnou pláží Costa Calma.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Centrum letoviska s různými obchody (včetně lékárny), bary,

WEB www.sbhfue.com

kavárnami a restauracemi cca 200 m, nemocnice cca 80 km.

all inclusive

VYBAVENÍ Hlavní budova a terasovitě uspořádané

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

vedlejší budovy. Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar.

390

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

V zahradě 2 bazény (1 s možností klimatizace/vyhřívání),

• Lehký snack (10.00–18.00 hod.)

2 malé tobogany (omezený provoz), snack bar u bazénu,

• Káva, čaj a zákusek (15.30–18.00 hod.)

terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

PLÁŽ Dlouhá pláž Costa Calma se světlým pískem a pozvolným

nápoje (11.00–23.00 hod.)

vstupem do moře přímo u hotelu, přístup z mírného kopce.

• Bar u pláže (pouze nápoje 11.00–18.00 hod.)

Lehátka a slunečníky za poplatek, bar na pláži (pouze nápoje).

all inclusive plus

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
telefon, minibar za poplatek, TV/sat., trezor za poplatek,
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.

(služby navíc k programu all inclusive)
• Možnost čerpat služby all inclusive ve všech

AP: viz DR, oddělená ložnice a obývací pokoj

hotelech řetězce SBH na ostrově Fuerteventura,

s kuchyňským koutem a miniledničkou.

kromě SBH Costa Cama Palace a SBH Crystal Beach

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

Dvoulůžkový pokoj

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

391

3,5

Hotel SBH Taro Beach cccc

TripAdvisor 424 hodnotících

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > COSTA CALMA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

Dvoulůžkový pokoj (DRSF) hh

• Oblíbený hotel přímo u krásné písečné pláže

Rodinný pokoj (FRSV) hhhh

• Příjemné centrum Costa Calma pouze

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

pár kroků

| hi

| hhhi | Hhii

Možnost dokoupit all inclusive plus (viz str. 390)

• Prostorné rodinné pokoje s výhledem na moře

a premium all inclusive (viz str. 390).
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.

Transfer z letiště: cca 80 minut

Za poplatek: fitness, tenis (možnost osvětlení),
minigolf, biliár, sauna, masáže, stolní fotbal.

Pláž: písečná u hotelu

ZÁBAVA Pravidelný denní a večerní animační program.

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

PRO DĚTI Brouzdaliště (možnost klimatizace/vyhřívání), hřiště,
miniklub (4–12 let), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Dítě: letenka zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Za poplatek: internetový
POLOHA V mírném kopci přímo nad dlouhou písečnou

koutek, WiFi v lobby a na některých pokojích.

pláží Costa Calma. Centrum s různými obchody, bary, kavárnami

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC

a restauracemi pouze pár kroků. Nemocnice 80 km.

WEB www.sbhfue.com

VYBAVENÍ 266 pokojů v terasovitě uspořádaných

all inclusive

budovách (1–3 patra), vstupní hala s recepcí, společenské

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

prostory, restaurace, bar a obchod. Venku bazén

• Oběd formou bufetu nebo menu

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

• Teplý snack (14.30–15.30 hod.)

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Costa Calma se světlým

• Studený snack (16.30–18.00 hod.)

pískem a pozvolným vstupem do moře přímo u hotelu,

• Káva, čaj a zákusek (15.30–16.30 hod.)

přístup z mírného kopce. Lehátka a slunečníky

• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje (11.00–23.00 hod.)

za poplatek, bar na pláži (pouze nápoje).
POPIS POKOJŮ DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, lednička, TV/sat., trezor za poplatek,
balkon nebo terasa, výhled na moře. DRSF: viz DRSV,
blíž k moři. FRSV: viz DRSV, oddělená ložnice.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhh

392

• Snídaně a večeře formou bufetu

(možnost klimatizace/vyhřívání), bar u bazénu, terasa

| hhi | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

4,5

Hotel H10 Tindaya cccc

TripAdvisor 4 636 hodnotících

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > COSTA CALMA
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Kvalitní hotel přímo u písečné pláže

Dvoulůžkový pokoj (DRLV) hh

• Vhodné pro páry i rodiny s dětmi

Dvoulůžkový pokoj (DRLVS) hhh

• Klidná lokalita ideální pro

Junior suite (JSSV, JSSVS) hhhi

odpočinkovou dovolenou

| hi
| hhi | hii

| Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,

Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

víceúčelové hřiště, sporty v rámci animačních programů.
Za poplatek: stolní tenis, minigolf, tenis.
ZÁBAVA Pravidelné animační programy,
zábavné show, živá hudba.
PRO DĚTI 2 dětské bazény (1 s pirátskou lodí a skluzavkami,
1 s možností klimatizace/vyhřívání), hřiště, miniklub (pro děti
4–12 let), minidisko, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

POLOHA Klidná lokalita na okraji oblíbeného

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

letoviska Costa Calma. Centrum s možností

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

nákupů, s bary a restauracemi cca 1 km.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

VYBAVENÍ 354 pokojů, výtahy, vstupní hala s recepcí,

WEB www.hotelh10tindaya.com

bary, restaurace, společenské prostory. Venku 3 bazény

wellness & spa

u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž Sotavento s pozvolným vstupem
do moře přímo u hotelu (přístup hotelovým podchodem
a po schodech). Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRLV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
TV/sat., telefon, individuální klimatizace, trezor a minibar
za poplatek, balkon nebo terasa směrem k moři nebo s bočním

• Vstup od 16 let, kromě hodin vyhrazených
v rámci programu Thalasso Familiar
• Za poplatek: vnitřní bazén s protiproudem,
termální sprchy, sauna, pára, jacuzzi, masáže

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

výhledem na moře. DRLVS: viz DRLV, prostornější.

• Lehký snack během dne

JSSV: viz DRLV, oddělená ložnice, prostorná terasa,

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

výhled na moře. JSSVS: viz DRLV, zrenovované,

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

(1 v zimě s možností vyhřívání/klimatizace), snack bar

nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)

ve vyšších patrech hotelu, zpravidla výhled na moře.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

393

4,0

Hotel Meliá Fuerteventura cccc

TripAdvisor 4 091 hodnotících

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > PLAYA BARCA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

Na pláži nejsou k dispozici slunečníky a lehátka. Další

• Nově po rozsáhlé renovaci

písečná pláž Costa Calma cca 15–20 minut chůze.

lázně a různé druhy masáží,

• Prázdninová oáza

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

léčebných a zkrášlujících procedu

• Jeden z našich nejoblíbenějších

klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, trezor za poplatek,

hotelů na ostrově

balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.

• Za poplatek: jacuzzi, sauna, turecké

all inclusive

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

• Přímo u jedné z nejkrásnějších pláží

DRSVL: viz DRSV, vyšší patro, župany a pantofle,

• Aktivní dovolená u moře

denně doplňovaný minibar, v zahradě oddělená terasa

• Lehký snack (10.00–13.00 a 15.00–17.00 hod.)

s nabídkou studených nápojů a čerstvého ovoce (vstup

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

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

od 18 let), snídaně formou bufetu v restauraci u bazénu,

nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

salonek s lehkým občerstvením během dne.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV, DRSVL)
hhh | hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

Možnost dokoupení programu all inclusive.
POLOHA V osamocené poloze přímo u jedné z nejkrásnějších

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, volejbal.

pláží ostrova Fuerteventura. Turistické středisko Costa Calma

Za poplatek: biliár, tenis, windsurfingové centrum

s nákupními možnostmi a restauracemi cca 4 km. Rušné

v blízkosti hotelu, golfové hřiště Jandía Golf Club cca 17 km.

středisko Jandía a malebná rybářská vesnička Morro Jable cca

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní animační

16 km. Spojení linkovým autobusem, zastávka přímo u hotelu.

a zábavné programy.

VYBAVENÍ 562 pokojů, hlavní budova (9 pater) a několik

PRO DĚTI Brouzdaliště s malými skluzavkami, hřiště,

nižších vedlejších budov, vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace,

miniklub, animace, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

bar, chill out bar, společenská místnost s TV/sat., obchod se

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

suvenýry, minimarket, konferenční sál. V subtropické zahradě

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

3 bazény (1 s možností klimatizace/vyhřívání,1 s mořskou

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

vodou), snack bar, restaurace u bazénu, terasa

WEB www.meliagorriones.com

s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

wellness & spa

PLÁŽ V bezprostřední blízkosti hotelu bílá písečná
pláž Playa Barca s pozvolným vstupem do moře, která
je součástí 20 km dlouhé pláže Jandía. Šířka pláže

• Součástí hotelu malé wellness & spa centrum
• Vstup od 16 let

a vzdálenost moře od hotelu v závislosti na přílivu a odlivu.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

395

4,0

Hotel Club Jandía Princess cccc

TripAdvisor 4 067 hodnotících

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > PLAYA DEL ESQUINZ
REZERVUJTE IHNED:

DO 12 LET

proč právě sem?

obuv do vody) přímo u hotelu. Přístup na pláž zahradou

• Krásný výhled na azurový oceán

z kopce a po schodech, lehátka a slunečníky za poplatek.

• Zrenovovaný hotel s vysokým standardem

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

• Teplý a studený snack (11.00–15.00 hod.)

klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek, minilednička,

• Káva, čaj a zákusek (15.00–17.00 hod.)

balkon nebo terasa. DRRSV: viz DRR, výhled na moře.

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

služeb a oddělenou částí pouze pro dospělé
• Jedna z nejkrásnějších pláží
na ostrově přímo u hotelu
• Rozsáhlá a udržovaná zahrada

DR: viz DRR, v části vyhrazené pouze pro dospělé.

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

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh

| hh | h

Dvoulůžkový pokoj (DRR, DRRSV) hhh | Hhii | hii
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
Možnost dokoupení programu premium all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: multifunkční
sportovní hřiště. Za poplatek: 4 tenisové kurty
(umělý trávník), tenisová škola.

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

nápoje (10.00–23.00 hod.)
• 1× večeře v à la carte restauraci La Choza

DRSV: viz DR, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

Transfer z letiště: cca 100 minut

all inclusive

(vybrané menu, nutná rezervace, platí
pouze pro DR/DRSV)
• 1× večeře v à la carte restauraci
Lagar (nutná rezervace)

premium
all inclusive

(služby navíc)

• Aperitiv, víno a voda při příjezdu

POLOHA V mírném kopci přímo nad pláží Playa del Esquinzo

ZÁBAVA Denní animační program, pravidelná

• Župany a pantofle

v klidné oblasti na jihu ostrova. Rušné turistické středisko Jandía

večerní představení.

• Voda v minibaru

cca 7 km, malebný přístav s mnoha typickými restauracemi

PRO DĚTI Bazén, hřiště, mini farma, animace, miniklub

• Rozšířená nabídka alkoholických

a bary Morro Jable cca 8 km. Spojení linkovým autobusem

(4–12 let), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

s letovisky Jandía a Costa Calma, zastávka cca 150 m.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

VYBAVENÍ 512 pokojů v 10 třípatrových budovách, vstupní

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

hala s recepcí, restaurace, 2 restaurace à la carte, 2 bary, místnost

Za poplatek: na pokojích

s TV/sat., společenská místnost a obchod. Komplex je rozdělen

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

na 2 části, část pouze pro dospělé a část pro rodiny. Část pro

WEB www.princess-hotels.com

dospělé: exkluzivně vyhrazena osobám starším 18 let, 1 bar,

wellness & spa

2 bazény (1 s možností klimatizace/vyhřívání), nudistická část
s bazénem a jacuzzi. Část pro rodiny: bazén (možnost klimatizace/
vyhřívání), oddělená část restaurace, bar, dětské zázemí.
PLÁŽ Světlá písečná pláž Esquinzo s pozvolným vstupem
do moře (u vstupu do vody místy kameny, doporučujeme

a nealkoholických nápojů

• Vyhrazeno pouze pro klienty ubytované
v části určené jen pro dospělé
• Zdarma: jacuzzi, sauna, turecké
lázně, odpočinková zóna, fitness
• Za poplatek: masáže, relaxační procedury
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

ŠPANĚLSKO
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel TUI Magic Life Fuerteventura cccc

4,0
TripAdvisor 4 534 hodnotících

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > PLAYA DEL ESQUINZO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

DRR: viz DR, prostornější. DRPLG: viz DR, stropní

• Renovace v roce 2018

ventilátor, jacuzzi, v části areálu Private Lodge

• Krásná dlouhá bílá písečná pláž

(pouze pro osoby starší 16 let).

s průzračnou vodou přímo u hotelu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Okouzlující panoramatický výhled

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh | hhi | hii | hhi

• Bohatý animační a sportovní program

Dvoulůžkový pokoj (DRR) hhii

potěší příznivce aktivní dovolené

Dvoulůžkový pokoj (DRPLG) hhh

| Hh

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
Transfer z letiště: cca 100 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové kurty,
stolní tenis, fitness, plážový volejbal, minifotbal, aerobik.
Za poplatek: masáže.
ZÁBAVA Bohatý sportovní program během dne,
animace, večerní zábavný program.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub,
teen klub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

POLOHA Na vyvýšenině přímo nad pláží Esquinzo v klidné

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

oblasti Playa Butihondo. Malebná rybářská vesnička Morro

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

Jable cca 7 km, rušné středisko Jandía s pobřežní promenádou

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

a mnoha nákupními a zábavními možnostmi cca 4 km.

WEB www.magiclife.com

VYBAVENÍ 634 pokojů v hlavní hotelové části (hlavní budova

all inclusive

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

a několik vedlejších) a 59 pokojů v klidné zóně Private Lodge.
Vstupní hala s recepcí, restaurace, 3 tematické restaurace, bar,

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

minimarket. V zahradě 4 bazény (1 s možností klimatizace/

• Lehký snack během dne

vyhřívání), terasy s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

• Odpolední káva, čaj a zákusek

Oddělená nudistická zóna s bazénem s jacuzzi a saunou.

• 1× možnost výměny večeře v hlavní

PLÁŽ Přímo nad užší písečnou pláží (u vstupu do vody
místy kameny, doporučujeme obuv do vody). Přístup
na pláž po schodech. Lehátka a slunečníky za poplatek.

restauraci za večeři v tematické
restauraci (bufet, nutná rezervace)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace (centrální), TV/sat., trezor, minilednička,
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 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. 416–417

3,5

Hotel SBH Club Paraíso Playa cccd

TripAdvisor 966 hodnotících

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > PLAYA DEL ESQUINZO
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Krásný výhled na azurový oceán

Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhh

• Ničím nerušená dovolená

Rodinný pokoj (FRSV, FRP) hhhh

stranou turistických center
• Všechny pokoje orientované k moři

| hhi | hii
| hhhi | hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
Možnost dokoupit all inclusive plus (viz str. 390)
a premium all inclusive (viz str. 390).

Transfer z letiště: cca 100 minut
Pláž: písečnokamenitá u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: letenka zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness
(vstup od 18 let), tenis (pevný povrch), stolní tenis,
šachy, vnitřní jacuzzi, sauna. Za poplatek: biliár,
masáže a jízdní kola, surfařská škola cca 400 m.
ZÁBAVA Animační program, večerní představení.
PRO DĚTI Brouzdaliště (možnost klimatizace/vyhřívání),
hřiště, animace, miniklub (4–12 let), dětská postýlka zdarma
(na vyžádání).

oblasti na jihu ostrova. Rušné turistické středisko Jandía

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

cca 7 km. Malebný přístav Morro Jable s mnoha typickými

INTERNET Za poplatek: internetový koutek,

restauracemi a bary cca 9 km. Spojení linkovým autobusem

WiFi v lobby.

s letovisky Jandía a Costa Calma, zastávka cca 100 m.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

VYBAVENÍ 317 pokojů, vstupní hala s recepcí,

WEB www.sbhoteles.es

restaurace, několik barů, společenská místnost s TV/sat.,

all inclusive

obchod, kadeřnictví. Venku 2 bazény (1 s možností
klimatizace/vyhřívání), snack bar u bazénu, terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ Písečná pláž Esquinzo (u vstupu do vody místy

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Pozdní kontinentální snídaně
(10.00–11.30 hod.)

kameny, doporučujeme obuv do vody) přímo pod hotelem.

• Lehký snack (14.30–15.30 hod.)

Přístup na pláž pěšinkou a po schodech. Pláž s lehátky

• Odpolední káva, čaj a zákusek

a slunečníky za poplatek cca 1 km podél moře.
POPIS POKOJŮ DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek, balkon, výhled

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

POLOHA Na vyvýšenině přímo nad pláží Esquinzo v klidné

(15.30–18.00 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje (10.00–23.00 hod.)

na moře nebo strana k moři. FRSV: viz DRSS, oddělená ložnice
a obývací část se 2 lůžky. FRP: viz FRSS, omezený výhled.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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Hotel IBEROSTAR Selection Fuerteventura Palace cccc

4,5
TripAdvisor 1 777 hodnotících

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > PLAYA DE JANDÍA
REZERVUJTE IHNED:

DO 15 LET

proč právě sem?

• Kvalitní hotel určený pro náročné klienty,
kteří hledají klidnou dovolenou bez dětí
• Nekonečně dlouhá písečná pláž přímo u hotelu

DRPRI: viz DRSV, volný vstup do privátní zóny pro klienty
pokojů Star Prestige.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRLV, DRSV) hhh

| hhi | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRSP) hh
Transfer z letiště: cca 120 minut
Pláž: písečná cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: letenka zdarma

Dvoulůžkový pokoj (DRPRI) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,
squash. Za poplatek: golfové hřiště Jandía
Golf cca 3 km, wellness centrum.
ZVLÁŠTNOSTI V pokojích DRSP a DRPRI hotel

POLOHA V mírném kopci v klidné lokalitě na okraji

neakceptuje klienty mladší 16 let.

letoviska Jandía. Městečko Morro Jable cca 3 km. V pěší

ZÁBAVA Denní a večerní animační program.

vzdálenosti od hotelu malé nákupní centrum.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

VYBAVENÍ 437 pokojů, 3 budovy (8 pater, 6 výtahů),

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

vstupní hala s recepcí, 2 bary, restaurace, japonská à la carte

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

restaurace, konferenční sál, obchod se suvenýry. Venku

WEB www.iberostar.com

2 bazény (1 s možností klimatizace/vyhřívání), bar u bazénu,

all inclusive

terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma (balibeds

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

za poplatek), privátní zóna s bazénem (možnost klimatizace/

400

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

vyhřívání) – pouze pro klienty pokojů Star Prestige.

• Lehký snack během dne

PLÁŽ Široká a dlouhá písečná pláž Playa Jandía přímo

• Vybrané nealkoholické a alkoholické

pod hotelem (přístup přes pěší pobřežní promenádu),

nápoje (10.30–23.00 hod.)

lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
TV/sat., telefon, klimatizace, set na přípravu kávy a čaje, minibar,
trezor za poplatek, župan, balkon nebo terasa. DRLV: viz DR,
boční výhled na moře. DRSV: viz DR, výhled na moře.
DRSP: viz DR, přízemí hotelu, přímý vstup do sdíleného bazénu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

3,5

Aparthotel Blue Sea Jandía Luz ccc

TripAdvisor 215 hodnotících

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > PLAYA DE JANDÍA
REZERVUJTE IHNED:

DO 13 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost

• Jednoduchý komplex s příjemnou atmosférou

dokoupení večeře formou bufetu nebo programu all inclusive.

• V blízkosti centra letoviska

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: malé

i písečné pláže Jandía

fitness, stolní tenis, masáže, půjčovna kol.

• Stravování formou all inclusive v ceně

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, dětské hřiště,

• Atraktivní ceny v průběhu celé sezony

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA

Transfer z letiště: cca 120 minut
Pláž: písečná cca 150 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: zcela zdarma

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

all inclusive

• Snídaně a večeře formou bufetu
• Lehký snack během dne

POLOHA Na hlavní ulici živého střediska Jandía.

• Odpolední káva, čaj a zákusky

Původní rybářská vesnička s typickými restauracemi

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

a bary Morro Jable cca 1 km. V okolí mnoho zábavních

nápoje (11.00–23.00 hod.)

i nákupních možností, restaurací, kaváren a barů.
VYBAVENÍ 115 apartmá, vstupní hala s recepcí,
restaurace, bar. V zahradě bazén (v zimě s možností
klimatizace/vyhřívání), snack bar u bazénu, terasa na slunění

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Playa Jandía s pozvolným
vstupem do moře cca 150 m (přístup přes místní
komunikaci), slunečníky a lehátka za poplatek.
POPIS POKOJŮ AP1: koupelna/WC (vysoušeč vlasů
za poplatek), obývací pokoj kombinovaný s kuchyňským
koutem (minilednička, mikrovlnná trouba), oddělená
ložnice, telefon, TV/sat., balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Apartmá (AP) hhhi

| hhii | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

401

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > CALETA DE FUSTE

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > PLAYA DEL ESQUINZO

Aparthotel Caleta Garden ccd

Hotel Fuerteventura Princess cccc

DO 12 LET

DO 12 LET

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > PLAYA DE JANDÍA

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > PLAYA DE JANDÍA

Hotel IBEROSTAR Playa Gaviotas cccc

Hotel Occidental Jandía Playa cccc

DO 13 LET

DO 15 LET

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > PLAYA DE JANDÍA

ŠPANĚLSKO > FUERTEVENTURA > PLAYA DE JANDÍA

ŠPANĚLSKO
FUERTEVENTURA

Hotel SBH Maxorata Resort cccc

402

Hotel IFA Altamarena by Lopesan Hotels 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. 416–417

Pojďme změnit

Vstup*
pro dítě
zdarma
Dalo by se říct, že jsme park s 250 druhy zvířat a více než 6000 druhy
rostlin, ale my jsme mnohem víc než to. Vítejte na místě, kde znovu
objevíte ztracený kontakt s přírodou, budete se bavit a vytvoříte si
jedinečné zážitky s vašimi blízkými.

BUS ZDARMA
KAŽDÝ DEN

OTEVŘENO 365
DNÍ V ROCE

oasiswildlifefuerteventura.com

*1 dítě 0–11,99 let zdarma v doprovodu 2 dospělých osob.

náš pohled

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. 416–417

Zkratky označení nabízených typů pokojů
AP

apartmá

DRPVX

dvoulůžkový pokoj deluxe s výhledem na bazén

JSSS

junior suite směrem k moři

AP1

apartmá s 1 ložnicí

DRR

dvoulůžkový pokoj rodinný

JSSSX

junior suite směrem k moři deluxe nebo platinum

AP1SV

apartmá s 1 ložnicí a výhledem na moře

DRRSV

dvoulůžkový pokoj rodinný výhled moře

JSSTJ

junior suite s jacuzzi

AP2

apartmá se 2 ložnicemi

DRS

dvoulůžkový pokoj superior

JSSV

junior suite s výhledem na moře

AP2U

apartmá premium se 2 ložnicemi

DRSF

dvoulůžkový pokoj v první řadě u moře

JSSWP

junior suite swim-up

APD

apartmá v depandanci

DRSP

dvoulůžkový pokoj se sdíleným bazénem

JSU

junior suite premium

APLF

apartmá v přízemí

DRSPL

dvoulůžkový pokoj priority location

JSW

junior suite se vstupem do aquaparku v ceně

APLV

apartmá s bočním výhledem na moře

DRSS

dvoulůžkový pokoj směrem k moři

JSX

junior suite deluxe

APLVU

apartmá premium s bočním výhledem na moře

DRSSS

dvoulůžkový pokoj superior směrem k moři

MZ

mezonet

APP

apartmá promo

DRSTI

dvoulůžkový pokoj prestige

MZSS

mezonet směrem k moři

APPV

apartmá s výhledem na bazén

DRSTJ

dvoulůžkový pokoj s jacuzzi

MZSV

mezonet s výhledem na moře

APPVU

apartmá premium s výhledem na bazén

DRSV

dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře

QR

čtyřlůžkový pokoj

APR

apartmá rodinný

DRSVL

dvoulůžkový pokoj level s výhledem na moře

SR

jednolůžkový pokoj

APROY

apartmá royal

DRSVS

dvoulůžkový pokoj superior s výhledem na moře

SRDS

APS

apartmá superior

DRSVU

dvoulůžkový pokoj premium s výhledem na moře

SRW

APS1

apartmá superior s 1 ložnicí

DRSVX

dvoulůžkový pokoj deluxe s výhledem na moře

APSS

apartmá směrem k moři

DRSWP

dvoulůžkový pokoj swim-up

ST

jednolůžkový pokoj superior v depandanci
jednolůžkový pokoj se vstupem do aquaparku
v ceně
studio

APSV

DRT

dvoulůžkový pokoj s balkonem

STLVU

studio premium s bočním výhledem na moře

apartmá s výhledem na moře

APSVS

DRTE0

studio promo

apartmá superior s výhledem na moře

dvoulůžkový pokoj s terasou

STP

APSWP

DRU

studio superior

apartmá swim-up

dvoulůžkový pokoj premium

STS

apartmá premium

DRVW

studio s výhledem na moře

APU

dvoulůžkový pokoj s výhledem

STSV

apartmá deluxe

DRVWX

studio premium

APX

BG

STX

studio deluxe

bungalov

DRW

BGGV

SU

suite

bungalov s výhledem do zahrady

BGGVS

SU1

suite s 1 oddělenou ložnicí

bungalov superior s výhledem do zahrady

DRX

dvoulůžkový pokoj s výhledem deluxe
dvoulůžkový pokoj se vstupem do aquaparku
v ceně
dvoulůžkový pokoj deluxe

STU

BGGVX

dvoulůžkový pokoj se 2 samostatnými lůžky

SU2

suite s 2 oddělenými ložnicemi

bungalov deluxe s výhledem do zahrady

DRY

BGP

rodinný pokoj

SUEX

suite executive

bungalov promo

FR

BGPV

rodinný pokoj s 1 ložnicí

SUF

suite

FR2

rodinný pokoj se 2 ložnicemi

SUFSV

suite rodinná s výhledem na moře

FRC

rodinný pokoj se spojovacími dveřmi

SUGV

suite výhledem do zahrady

BGSW

bungalov s výhledem na bazén
bungalov superior se vstupem do aquaparku
v ceně
bungalov superior

FR1

FRD

rodinný pokoj v bungalovu v depandanci

SUMZ

suite mezonet

BGW

bungalow se vstupem do aquaparku v ceně

FRG

rodinný pokoj duplex

SUN

suite senior

BGWP

bungalow promo se vstupem do aquaparku v ceně

FRGV

rodinný pokoj s výhledem do zahrady

SUP

suite promo

DR

dvoulůžkový pokoj

FRLF

rodinný pokoj v přízemí

SUPP

suite s privatním bazénem

DRAO

dvoulůžkový pokoj adults club

FRLV

rodinný pokoj s bočním výhledem na moře

SUPPE

suite s privatním bazénem executive

DRB

dvoulůžkový pokoj v bungalovu

FRMZ

rodinný pokoj mezonet

SUR

suite rodinná

DRC

FRP

rodinný pokoj promo

SUS

suite superior

FRPSI

rodinný pokoj prestige s výhledem na moře

SUSP

suite se sdíleným bazénem

DRD

dvoulůžkový pokoj se spojovacími dveřmi
dvoulůžkový pokoj se spojovacími dveřmi směrem
k moři
dvoulůžkový pokoj v depandanci

FRPV

rodinný pokoj s výhledem na bazén

SUSS

suite směrem k moři

DRDS

dvoulůžkový pokoj superior v depandanci

FRS

rodinný pokoj superior

SUSTE

suite executive

DRELI

dvoulůžkový pokoj royal elite

FRSS

rodinný pokoj směrem k moři

SUSTJ

suite s jacuzzi

DRF

dvoulůžkový pokoj komfort

FRSTI

rodinný pokoj prestige

SUSV

suite s výhledem na moře

DRGV

dvoulůžkový pokoj s výhledem do zahrady
dvoulůžkový pokoj superior s výhledem
do zahrady
dvoulůžkový pokoj v přízemí

FRSV

rodinný pokoj s výhledem na moře

SUSV2

suite s výhledem na moře 2 ložnice

FRU

rodinný pokoj premium

SUSVE

suite s výhledem na moře executive

FRW

rodinný pokoj se vstupem do aquaparku v ceně

SUSVPP

suite s výhledem na moře a privátním bazénem

JS

junior suite

SUSVS

suite superior s výhledem na moře

JSF

junior suite

SUSVX

suite superior s výhledem na moře deluxe

JSGV

junior suite s výhledem do zahrady

SUSWP

suite swim-up

JSLV

junior suite s bočním výhledem na moře

SUU

suite premium

JSPP

junior suita s privátním bazénem

SUVW

suite s výhledem

JSPRI

junior suite privilege

SUX

suite deluxe

BGS

DRCSS

DRGVS
DRLF
DRLV

DRP

dvoulůžkový pokoj s bočním výhledem na moře
dvoulůžkový pokoj superior s bočním výhledem
na moře
dvoulůžkový pokoj premium s bočním výhledem
na moře
dvoulůžkový pokoj deluxe s bočním výhledem
na moře
dvoulůžkový pokoj promo

DRPLG

dvoulůžkový pokoj private lodge

JSPV

junior suite s výhledem na bazén

TR

třílůžkový pokoj

DRPMS

dvoulůžkový pokoj premium s výhledem na moře

JSPV

junior suite výhled bazén

TRSSS

třílůžkový pokoj superior směrem k moři

DRPP

dvoulůžkový pokoj s privátním bazénem

JSR

junior suite rodinná

TRSV

třílůžkový pokoj s výhledem na moře

DRPRE

dvoulůžkový pokoj premium

JSROY

junior suite royal

TRX

třílůžkový pokoj de luxe

DRPRI

dvoulůžkový pokoj privilege

JSRS

junior suite rodinný superior

VI

vila

DRPV

dvoulůžkový pokoj s výhledem na bazén

JSS

DRPVE

dvoulůžkový pokoj executive s výhledem na bazén

JSSFX

DRPVS

dvoulůžkový pokoj superior s výhledem na bazén

junior suite superior
junior suita v první řadě u moře deluxe nebo
platinum

DRLVS
DRLVU
DRLVX

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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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

Volejte zdarma 800 12 10 10
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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
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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-

408

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. 416–417

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. 416–417
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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. 416–417

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

do Egypta je vyžadován pas platný ještě nejméně 6 měsíců po návratu z destinace. Pro vstup do Turecka je minimální

Fischer Plus

990 Kč/osoba
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

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 416–417
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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

412

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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Navštivte naše pobočky viz str. 416–417

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.

Volejte zdarma 800 12 10 10
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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
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slovensko
BANSKÁ BYSTRICA

KOŠICE

TRNAVA

BRATISLAVA

NITRA

ŽILINA

Horná 13, 974 01 Banská Bystrica 1;
tel.: +421 48 470 12 20; bystrica@fischer.sk
Lazaretská 13, 811 08 Bratislava;
tel.: +421 2 52 731 264; bratislava@fischer.sk

Alžbetina 22, 040 01 Košice;
tel.: +421 55 622 66 08; kosice@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

