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Dovolená u moře už dávno není záležitostí výhradně letních měsíců a zároveň značně ome-

zeného počtu destinací. Cestovní ruch je již řadu let na vzestupu – i díky technickým vymo-

ženostem. Nyní můžete relaxovat v místech, která byla dříve nedostupná. Úžasné je i to, že lze 

– snadno a bez dlouhého plánování a zařizování – cestovat po celý rok. 

Nestačila vám dovolená v červenci či v srpnu, případně jste ji z nějakého důvodu nestihli zreali-

zovat? Nevadí! Vyrazit k moři můžete třeba v listopadu nebo únoru. A nemusí to nutně znamenat, 

že pobyt ve více či méně exotických krajinách bude fi nančně náročný. Například v oblíbeném 

Egyptě převládají v podzimních, zimních i jarních měsících velice příjemné teploty. 

Vyzkoušejte Spojené arabské emiráty, kde na vás čekají nádherné písčité pláže, luxusní hotelové 

rezorty, spousta unikátních staveb a zážitků (nejvyšší budova na světě, nejdelší lanový skluz či 

největší krytý zábavní park) a nepřeberné nákupní možnosti. S námi se však můžete vydat ještě dál!

Všechny atraktivní lokality oplývají skvostnými plážemi pokrytými jemným pískem a obklope-

nými palmami, skálami či bujným pralesem. Každá země má navíc svoje jedinečná specifi ka! 

Ostrov Mauricius nadchne milovníky vodních sportů i golfu. Tanzanie a Keňa přitahují všechny, 

kteří chtějí zažít pravé africké safari. Ostrov Zanzibar vyhledávají příznivci zpěváka Freddieho 

Mercuryho, který se zde narodil, k romantické projížďce svádějí tradiční dřevěné loďky dhow. 

Obrovskou turistickou atrakcí jsou čajové plantáže na Srí Lance. Luxusní Maledivy svádějí k líbán-

kám, doslova uhranou i náruživé potápěče a milovníky šnorchlování. Seychely umožňují jedi-

nečné treky do zalesněných hor a národních parků. Thajsko zaujme přepychovými buddhis-

tickými chrámy, fascinující kulturou i vynikající gastronomií. A pozor – v rámci této populární 

destinace vám servírujeme novinku! Jedná se o nádherný ostrov Koh Yao Yai.

Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv variantu, jsme schopni zařídit dovolenou přesně podle 

vašich požadavků. Od privátního transferu z letiště přes láhev vína na pokoji až po doporuče-

ní nejzajímavějších výletů. Je vaším snem svatba v exotice? Ve spolupráci s našimi zkušenými 

zahraničními partnery se postaráme o to, aby se váš den s velkým D stal nezapomenutelným.

V Egyptě můžete prožít dovolenou v některém z oblíbených hotelů s Blue a Croco Clubem. 

Celou řadu skvělých ubytovacích zařízení, jež se nevešla do tohoto katalogu, nabízíme on-line. 

Společně s dalšími informacemi o každé destinaci, kompletní nabídkou termínů, cen i výletů 

je najdete na internetových stránkách www.blue-style.cz. Anebo za námi přijďte osobně na 

některou z poboček, kde vaši exotickou dovolenou společně vyladíme...

Lenka Pátek 
Obchodní ředitelka CK Blue Style

Blue Style k.s.
je členem Asociace 
cestovních kanceláří

International Travel 
Quality Standard (ITQ) 
Naše cestovní kancelář 
poskytuje ve spolupráci 
s ERV Evropskou pojišťov-
nou všem svým klientům 
mezinárodní standard 
kvality cestovních slu-
žeb. Uplatňujeme tzv. ITQ 
Standard, který je dlouho-
době používán na vyspě-
lých trzích západní Evropy. 
Tento systém je založen 
na transparentním a  jed-
notném řešení případných 
reklamací služeb cestovní 
kanceláře.
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KLUBY
POUZE

DOSPĚLÍ
NÁZEV HOTELU KAT. LETOVISKO STRAVA „AŽ 2 DĚTI ZDARMA“ STRANA

SEZNAM HOTELŮ

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
RAS AL KHAIMAH

RIXOS BAB AL BAHR 5* Ras Al Khaimah UAI 13 6 30–31

MARJAN ISLAND RESORT & SPA 5* Ras Al Khaimah S, PP, PLP, LAI 12 12 32

THE VILLAGE AT THE COVE ROTANA RESORT 5* Ras Al Khaimah UAI 14 14 33

SMARTLINE BIN MAJID BEACH RESORT 4* Ras Al Khaimah AI, UAI 6 6 34–35

HILTON AL HAMRA BEACH & GOLF RESORT 5* Ras Al Khaimah PP, AI 12 12 36

BIN MAJID BEACH HOTEL 4* Ras Al Khaimah PP, AI 6 – 37

FUJAIRAH

FUJAIRAH ROTANA RESORT & SPA 5* Fujairah S, PP, AI 12 12 38

RADISSON BLU RESORT FUJAIRAH 5* Fujairah S, PP, PLP, AI 12 12 39

OCEANIC KHORFAKKAN RESORT & SPA 4* Fujairah S, PP, PLP, LAI 7 7 40

DUBAJ

RIXOS PREMIUM DUBAI 5* Dubaj S, PP 12 6 41

AMWAJ ROTANA JUMEIRAH BEACH 5* Dubaj S, PP, PLP, AI 12 12 42

VOCO DUBAI 5* Dubaj S, PP 12 12 43

SHERATON JUMEIRAH BEACH RESORT 5* Dubaj S, PP – – 44

ANANTARA THE PALM DUBAI 5* Dubaj S, PP, PLP – – 45

ALOFT PALM JUMEIRAH 4* Dubaj S – – 46

MARINA BYBLOS 4* Dubaj S, PP, PLP 6 – 47

ARMADA BLUEBAY 4* Dubaj S, PP 12 – 48

CITYMAX BUR DUBAI 3* Dubaj S, PP 5 – 49

ABU DHABI

RIXOS SAADIYAT ISLAND 5* Abu Dhabi UAI 14 6 50

KHALIDIYA PALACE RAYHAAN BY ROTANA 5* Abu Dhabi S, PP, PLP, AI 12 12 51

BEACH ROTANA 5* Abu Dhabi S, PP, PLP, AI 12 12 52

AJMAN

RAMADA BEACH HOTEL AJMAN 4* Ajman S, PP – – 53

EGYPT
HURGHADA

BC | CC CLUB MAGIC LIFE KALAWY IMPERIAL 5* Safaga 24h AI 14 14 64–65

BC | CC SUNRISE ROYAL MAKADI RESORT & SPA 5* Makadi Bay UAI 14 14 66–67
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SEZNAM HOTELŮ

BC | CC SENTIDO MAMLOUK PALACE RESORT & SPA 5* Hurghada UAI 14 14 68

BC | CC SUNRISE GARDEN BEACH RESORT & SPA 5* Hurghada UAI 14 6 69

LABRANDA ROYAL MAKADI 5* Makadi Bay 24h AI 14 14 70

∞ SUNRISE HOLIDAYS RESORT 5* Hurghada AI – – 71

MADINAT MAKADI JAZ MAKADINA 5* Makadi Bay – Madinat Makadi AI 13 – 72

SUNRISE CRYSTAL BAY RESORT 5* Hurghada UAI 14 7 73

∞ SUNRISE ROMANCE SAHL HASHEESH 5* Sahl Hasheesh AI – – 74

TITANIC BEACH SPA & AQUAPARK 4*+ Hurghada UAI 13 13 75

CRYSTAL BEACH & AQUAPARK 4* Hurghada AI 14 14 76–77

FORT ARABESQUE RESORT & SPA 4*+ Makadi Bay AI 13 13 78–79

IMPERIAL SHAMS ABU SOMA 4*+ Safaga AI 15 15 80

AMWAJ BLUE BEACH RESORT & SPA ABU SOMA 4*+ Safaga AI 15 15 81

EMERALD RESORT & AQUAPARK 4* Hurghada AI 14 14 82

K BEACH HOTEL & AQUAPARK 4* Hurghada AI 14 14 83

SINDBAD CLUB 4*+ Hurghada AI 15 15 84

NUBIA AQUA BEACH RESORT 4* Hurghada AI 14 14 85

∞ MERAKI RESORT 4* Hurghada AI – – 86–87

GRAND SEAS RESORT HOSTMARK 4* Hurghada AI 14 14 88–89

SUNNY DAYS RESORT SPA & AQUAPARK 4* Hurghada AI 14 7 90

PALM BEACH RESORT 4* Hurghada AI 14 14 91

MARSA ALAM

MADINAT CORAYA JAZ SOLAYA 5* Madinat Coraya AI 14 6 96–97

FANTAZIA RESORT 5* Marsa Alam AI 14 14 98–99

BC | CC MALIKIA BEACH RESORT ABU DABBAB 5* Marsa Alam AI 14 14 100–101

SUNRISE MARIN RESORT PORT GHALIB 5* Port Ghalib UAI 14 14 102–103

GORGONIA BEACH RESORT 5* Marsa Alam AI 14 7 104

CLUB CALIMERA AKASSIA SWISS RESORT 5* El Quseir AI 14 14 105

HILTON NUBIAN RESORT 5* Marsa Alam AI 14 14 106

MADINAT CORAYA JAZ LAMAYA RESORT 5* Madinat Coraya AI 14 3 107

THREE CORNERS FAYROUZ PLAZA BEACH RESORT 5* Marsa Alam AI 14 14 108

RADISSON BLU RESORT EL QUSEIR 5* El Quseir PP, AI 14 14 109

NOVOTEL MARSA ALAM 5* Marsa Alam AI 14 14 110

JAZ GRAND RESTA 5* Marsa Alam AI 14 3 111

BC | CC AURORA BAY RESORT 4* Marsa Alam AI 15 15 112–113

BC | CC UTOPIA BEACH CLUB 4* El Quseir AI 14 14 114–115

ROYAL TULIP RESORT & AQUAPARK 4*+ Marsa Alam AI, 24h AI 14 14 116

CORAL HILLS MARSA ALAM 4* Marsa Alam AI 15 15 117

MAGIC TULIP RESORT & AQUAPARK 4* Marsa Alam AI 14 14 118–119

SHAMS ALAM BEACH RESORT 4* Marsa Alam AI 15 15 120

DREAMS BEACH MARSA ALAM 4*+ El Quseir AI 14 14 121

PENSÉE ROYAL GARDEN 3*+ El Quseir AI 14 14 122

SHARM EL SHEIKH

CLUB MAGIC LIFE SHARM EL SHEIKH IMPERIAL 5* Nabq Bay 24h AI 14 7 126–127

SUNRISE DIAMOND BEACH RESORT 5* Ras Um El Seid Hills UAI 14 7 128–129

CHARMILLION CLUB RESORT 5* Nabq Bay AI 14 6 130

NUBIAN VILLAGE 5* Nabq Bay AI 14 7 131

SUNRISE ARABIAN BEACH RESORT 5* Sharks Bay AI 14 7 132–133

GRAND ROTANA RESORT & SPA 5* Sharks Bay AI 14 7 134–135

KLUBY
POUZE

DOSPĚLÍ
NÁZEV HOTELU KAT. LETOVISKO STRAVA „AŽ 2 DĚTI ZDARMA“ STRANA
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SEZNAM HOTELŮ

BARCELÓ TIRAN SHARM RESORT 5* Nabq Bay AI 14 7 136

AMWAJ OYOUN RESORT & CASINO 5* Nabq Bay 24h AI 14 14 137

DREAMS BEACH RESORT 5* Ras Um El Seid Hills AI 14 14 138

REGENCY PLAZA AQUAPARK & SPA 5* Nabq Bay AI 14 7 139

SULTAN GARDENS RESORT 5* Sharks Bay AI 14 14 140

SEA BEACH RESORT & AQUAPARK 4* Nabq Bay AI 15 15 141

AURORA ORIENTAL RESORT 4* Nabq Bay AI 15 7 142

FALCON HILLS 3* Ras Um El Seid Hills AI 14 7 143

HAPPY LIFE VILLAGE 3* Dahab PP, AI 14 7 144

MAURICIUS

LONG BEACH GOLF & SPA 5* Belle Mare PP, PLP, AI 12 – 152

SUGAR BEACH GOLF & SPA RESORT 5* Flic En Flac PP, PLP, AI 12 – 153

THE WESTIN TURTLE BAY RESORT & SPA 5* Turtle Bay PP, PLP, AI 3 – 154

LE MERIDIEN ILE MAURICE 4* Pointe Aux Piments PP, PLP, AI 4 – 155

LAGUNA BEACH HOTEL & SPA 4* Grand River South East PP, AI 5 – 156

LE PENINSULA BAY BEACH RESORT 3*+ Blue Bay AI 3 – 157

VERANDA GRAND BAIE HOTEL & SPA 3* Grand Baie S, PP, AI – – 158

SILVER BEACH 3* Trou D éau Douce AI – – 159

∞ ÉMERAUDE BEACH ATTITUDE 3* Belle Mare AI – – 160

ZANZIBAR

GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA 5* Kendwa PP, AI 14 – 170

THE ROYAL ZANZIBAR BEACH RESORT 5* Nungwi AI – – 171

KARAFUU BEACH RESORT & SPA 4*+ Pingwe PP, AI – – 172

DOUBLE TREE BY HILTON RESORT ZANZIBAR 4* Nungwi PP, PLP, AI 5 – 173

SUNSET KENDWA 3* Kendwa S 7 – 174

KEŇA

BARRACUDA INN RESORT 4* Watamu LAI – – 182

TURTLE BAY 4* Watamu AI 12 – 183

TEMPLE POINT 4*+ Watamu LAI 5 5 184

SRÍ LANKA

THE EDEN RESORT & SPA 5* Beruwala PP, PLP 5 – 192

TAPROBANA WADDUWA 5* Wadduwa PP, AI 6 – 193

ROYAL PALMS BEACH 5* Kalutara S, PP, AI 7 – 194

HERITANCE AHUNGALLA 5* Ahungalla S, PP, PLP, AI 7 – 195

PANDANUS BEACH RESORT & SPA 4* Induruwa PP, PLP, AI 5 – 196

AVANI KALUTARA RESORT 4* Kalutara S, PP 5 – 197

TANGERINE BEACH 3* Kalutara PP, AI 7 – 198

KOGGALA BEACH 3* Koggala S, PP, AI 5 – 199

HIBISCUS BEACH 3* Kalutara S, PP, AI 3 – 200

THE LONG BEACH RESORT 3* Koggala S, PP, AI 5 – 201

MALEDIVY

ROYAL ISLAND RESORT & SPA 5* Baa Atoll PP, PLP, AI – – 208

ADAARAN PRESTIGE VADOO 5* South Male Atoll AI – – 209

SAFARI ISLAND RESORT & SPA 4*+ North Ari Atoll PP, PP+, PLP, AI – – 210

SUN ISLAND RESORT & SPA 4*+ South Ari Atoll PP, PLP, AI – – 211

ANGAGA ISLAND RESORT & SPA 4*+ South Ari Central PP, PP+, PLP, AI – – 212

ADAARAN SELECT MEEDHUPPARU 4* Raa Atoll PAI – – 213

KLUBY
POUZE

DOSPĚLÍ
NÁZEV HOTELU KAT. LETOVISKO STRAVA „AŽ 2 DĚTI ZDARMA“ STRANA
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SEZNAM HOTELŮ

HOLIDAY ISLAND RESORT & SPA 4* South Ari Atoll PP, PLP, AI – – 214

PARADISE ISLAND RESORT & SPA 4* North Male Atoll PP, PLP, AI – – 215

ADAARAN CLUB RANNALHI 3*+ South Male Atoll AI, SAI – – 216

FUN ISLAND RESORT & SPA 3* South Male Atoll PLP, AI – – 217

SEYCHELY

CONSTANCE EPHELIA 5* Mahé S, PP 7 – 222

KEMPINSKI SEYCHELLES RESORT 5* Mahé S, PP 6 – 223

HILTON SEYCHELLES LABRIZ RESORT & SPA 5* Silhouette S, PP, PLP – – 224

DOUBLETREE BY HILTON HOTEL SEYCHELLES 

– ALLAMANDA RESORT & SPA
4* Mahé S, PP, PLP 6 – 225

AVANI SEYCHELLES BARBARONS RESORT & SPA 4* Mahé S, PP – – 226

PARADISE SUN 4* Praslin PP 11 11 227

PATATRAN VILLAGE 3* La Digue S, PP, PLP – – 228

THAJSKO

PHUKET

KALIMA RESORT & SPA PHUKET 5* Patong Beach S, PP, PLP – – 236

PHUKET GRACELAND RESORT & SPA 4* Patong Beach S, PP, PLP – – 237

DEEVANA PATONG RESORT & SPA 4* Patong Beach S, PP, PLP – – 238

KATA SILVER SAND 3* Kata Beach S, PP, PLP – – 239

PHUKET ISLAND VIEW 3* Karon Beach S, PP, PLP – – 240

KOH YAO YAI

SANTHIYA KOH YAO YAI RESORT & SPA 5* Phang Nga S, PP, PLP – – 244

GLOW ELIXIR KOH YAO YAI 4* Phang Nga S, PP, PLP – – 245

KOH YAO YAI VILLAGE 4* Phang Nga S, PP – – 246

KHAO LAK

THE HAVEN 5* Phang Nga S, PP – – 250

KALIMA RESORT & VILLA KHAO LAK 5* Phang Nga S, PP, PLP – – 251

KHAOLAK LAGUNA RESORT 5* Phang Nga S, PP, PLP – – 252

KRABI

RAILAY BAY RESORT & SPA 4* Railay – záp. pobřeží S – – 256

AONANG VILLA RESORT 4* Ao Nang S, PP, PLP – – 257

KRABI THAI VILLAGE RESORT 3* Ao Nang S, PP, PLP – – 258

RAILAY PRINCESS RESORT & SPA 3*+ Railay – vých. pobřeží S, PP, PLP – – 259

CENTRA BY CENTARA PHU PANO RESORT 5* Ao Nang S, PP, PLP 12 – 260

KOH SAMUI

THE KALA SAMUI 4* Chaweng Beach S – – 264

WHITE SAND SAMUI RESORT 4* Lamai Beach S, PP, PLP – – 265

PAVILION SAMUI VILLAS & RESORT 4* Lamai Beach S, PP, PLP – – 266

SAMUI BURI BEACH RESORT 4* Maenam Beach S, PP, PLP – – 267

THE FAIR HOUSE BEACH RESORT & HOTEL 3* Chaweng Beach S, PP, PLP – – 268

BANGKOK

COMO METROPOLITAN BANGKOK 5* Bangkok S – – 272

AMARI WATERGATE BANGKOK 5* Bangkok S, PP, PLP – – 273

CENTARA WATERGATE PAVILLION 

HOTEL BANGKOK
4* Bangkok S, PP, PLP 12 – 274

ZKRATKY STRAVOVÁNÍ: 

S: snídaně | PP: polopenze | PP+: polopenze plus | PLP: plná penze | LAI: lehké all inclusive | AI: all inclusive | PAI: premium all inclusive

SAI: silver all inclusive | 24h AI: all inclusive 24 hodin denně | UAI: ultra all inclusive | 24h UAI: ultra all inclusive 24 hodin denně

KLUBY
POUZE

DOSPĚLÍ
NÁZEV HOTELU KAT. LETOVISKO STRAVA „AŽ 2 DĚTI ZDARMA“ STRANA
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VAŠE DOVOLENÁ ON-LINE

Vyberte si dovolenou z pohodlí vašeho domova!

Vybírejte ze široké nabídky hotelů

Sledujte novinky, akce a mnohem víc

Přidejte se k nám
na Facebooku

  Živé vysílání a fotky z destinací

  Akční nabídky, novinky a soutěže

www.facebook.com/CestovniKancelarBlueStyle/

Sledujte nás
na Instagramu

  Inspirace na dovolenou

  Sdílejte své zážitky

www.instagram.com/ckbluestyle

Podívejte se 
na videa na YouTube

  Skvělá videa z destinací a hotelů

www.youtube.com/user/ckBlueStyle

Prohlédněte si videa a fotogalerii
www.blue-style.cz
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Croco Club 
Koncept klubové dovolené pro rodiny s dět-

mi, zábava pro děti a relax pro dospělé. 

Takto označené ubytovací zařízení nabízí 

animace v češtině pro děti 4–12 let. 

Více info na stranách 17–19
a na www.blue-style.cz

TripAdvisor

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
Pro váš snadnější výběr využíváme hod-

nocení a recenze TripAdvisoru, největšího 

cestovního webu na světě, který sdružuje 

více než 320 milionů recen-

zí od samotných cestovatelů 

a turistů. Součástí hodnocení 

jsou klientsky důležité para-

metry, jako je: úroveň slu-

žeb, lokalita, čistota hotelu 

atd. Uvedená hodnoce-

ní jsme čerpali z  webo-

vých stránek TripAdviso-

ru v době tisku katalogu.

Pouze pro dospělé

V takto označených ubytovacích zaří-

zeních je ubytování možné pro osoby až 

od určitého věku. Výše věku je uvedená vždy 

nad hlavní fotkou hotelu. Tyto hotely jsou 

vhodné zejména pro ty, kteří hledají klid-

nější, či naopak svéráznější dovolenou. Více 

informací naleznete v popisech hotelů, které 

jsou touto ikonou označeny.

QR Kód

Co se dozvíte 
pomocí QR kódu? 
Nejaktuálnější 

a kompletní informace 

nejen o hotelu, ale 

i aktuální ceny a termíny.

Co potřebujete 
k „přečtení“ QR kódu?
Stačí chytrý mobilní 

telefon s nainstalovanou 

aplikací ke „čtení“ QR kódů 

a připojení k internetu.

Jak „přečtete“ QR kód?
Po spuštění aplikace

zaostříte na QR kód 

a budete automaticky 

přesměrováni na danou

internetovou

stránku s aktuálními 

a kompletními 

informacemi.

Stravování

∞ S: Snídaně 

∞ PP: Polopenze

∞ PP+: Polopenze plus 

∞ PLP: Plná penze 

∞  LAI: Lehké All Inclusive

∞ AI: All Inclusive 

∞  PAI: Premium 

All Inclusive

∞ SAI: Silver All Inclusive 

∞  24h AI: All Inclusive 

24 hodin denně 

∞  UAI: Ultra 

All Inclusive 

∞  24h UAI: Ultra All 

Inclusive 24 hodin 

denně 

Blue Club
To je dovolená se spoustou legrace, sportu 

a zábavných aktivit za asistence česky mlu-

vícího animátora pro všechny.

Takto označené ubytovací zařízení nabízí 

animace pro děti i dospělé.
Více info na stránce 16 

a na www.blue-style.cz

Všechno pro váš lepší přehled

IKONY V NAŠEM KATALOGU

e
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Blue Club

HOTEL

POUZE U BLUE STYLE

WI-FI

ZDARMA

PŘÍMO

U PLÁŽE

Klubová dovolená

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Ověřená kvalita

NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY
HODNOCENÍ TRIPADVISOR
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Aktuální ceny 

a informace

5,0

KLUBOVÝ HOTEL

Animace v češtině pro děti i dospělé 

zdarma. Více info o skvělé klubové 

dovolené viz strany 16–19 nebo 

na www.blue-style.cz

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 

1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let

+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ

24 H ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ

MALE CCA 50 KM

POLOHA

• Klidné místo

• Safaga cca 30 km

•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary jsou přímo v hotelu

• Letiště Hurghada cca 90 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž je přímo u hotelu

•  Pozvolný vstup do moře, místy 

přes korálové podloží (obuv do 

vody)

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnný automat

• Několik restaurací, barů a kavárna

• Nákupní galerie

• Diskotéka

• Fitness, wellness

• Kadeřnictví

• Konferenční místnost

•  3 bazény, z nichž 1 má skluzavky 

a tobogany a bazén pro děti

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi v lobby, na recepci a na 

pokojích zdarma

• Internetová kavárna zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, TV

• Koutek k posezení

• Minibar zdarma

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Rodinný pokoj

•  Je prostornější a má oddělenou 

místnost

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, šipky, 

stolní tenis, fotbal, fitness, plážový 

volejbal, služby wellness centra, 

sauna, tenis s osvětlením

•  Za poplatek: masáže, potápění, 

vodní sporty, parní lázně

STRAVOVÁNÍ

•  24 hodin All Inclusive: snídaně, 

oběd, večeře formou bufetu, 

snack během dne, odpolední 

káva, čaj, noční snack, místní 

vybrané alko a nealko nápoje 

v barech dle jejich otevírací doby 

24 hodin denně, možnost 1x 

za pobyt navštívit každou z à la 

carte restaurací (po předchozí 

rezervaci), během večeří je 

vyžadován společenský oděv, 

zejména pak u pánů dlouhé 

kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.blue-style.cz

• Vodní sporty

• Krásná pláž

• Romantická dovolená

Proč právě sem?

SOUTH ATOLL  MALEDIVY

MALEDIVY  SOUTH ATOLL

Blue Style Hotel & Spa 

POUZE PRO

DOSPĚLÉ

16 +

Párty hotel

NEKONEČNÁ ZÁBAVA

57

KLUBOVÝ HOTEL

Animace v češtině pro děti i dospělé 

zdarma. Více info o skvělé klubové 

dovolené viz strany 16–19 nebo

na www.blue-style.cz
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Vaše dovolená v exotice

ZÁRUKA
bezkonkurenčních

cen na trhu!

Až 2 děti zdarma
PLATÍ VE VYBRANÝCH DESTINACÍCH A HOTELECH. KAPACITA JE OMEZENA.

+ Super slevy pro dospělé
NEBO

DO 15. 8. 2019*

Široká nabídka 

hotelů s česky

mluvícími 

animátory

Rodinný koncept 

Croco Club 

a koncept Blue 

Club pro všechny

Atraktivní 

nabídka 

hotelů jen

pro dospělé

Exkluzivní

nabídka

hotelů

pouze u nás

∞  Slevy pro stálé 

klienty

∞ Skupinové slevy

∞ Slevy pro seniory

SLEVY A VÝHODY

10

Slevy pro
dospělé od 21%

A PRO VŠECHNY 

Parkování
u letiště

zdarma

Změna
dovolené

zdarma

Nízká záloha
na osobu

1 500 Kč



bude Blue Style!

OD 16. 8. DO 31. 10. 2019*

*  Všechny nabídky uvedené na stránkách 10–11 platí pro odlety od 1. 11. 2019 z nabídky Exotika 2019/2020. Více informací o všech slevách a výhodách 

uvedených na stránkách 10–11 a podmínkách jejich využití naleznete v tomto katalogu na stránkách Slevy a výhody na str. 276–277, Parkování u letiště 

na str. 12. Aktuální informace naleznete také na www.blue-style.cz.

Konečná cena rozhoduje!
Mrkněte na www.blue-style.cz a zjistěte, co všechno pro vás máme.

Vyberte si dovolenou v těch nejoblíbenějších hotelech na trhu

a spočítejte si to nejdůležitější, KONEČNOU CENU vaší dovolené.

Až 2 děti zdarma | MOŽNÁ, ALE SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

Menší slevy pro dospělé | ALE POŘÁD TO STOJÍ ZA TO

Už vyšší záloha na osobu 7 000 Kč

Parkování pro všechny | ALE UŽ SI ZA NĚJ NĚCO ZAPLATÍTE

Změna dovolené zdarma

11
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CENÍK PARKOVÁNÍ PŘI REZERVACI OD 16. 8. 2019 PRAHA – AIR PARKING

Blue Style FIRST MINUTE PARKOVÁNÍ platí při 

závazné rezervaci od 16. 8. 2019 do 31. 10. 2019

Blue Style ZVÝHODNĚNÉ PARKOVÁNÍ platí při 

závazné rezervaci od 1. 11. 2019

R7, Exit 7, Kladenská 683, Buštěhrad

Tel.: +420 605 298 743, www.air-parking.cz

Prosíme, abyste se na parkoviště dostavili vždy 

v dostatečném časovém předstihu před vaším 

plánovaným odletem. Využití akce Parkování 

zcela zdarma musí být vždy uplatněno nejpoz-

ději při uzavření smlouvy o zájezdu. V případě 

pozdějšího doobjednání parkování bude cena za 

parkování účtovaná dle aktuálně platného ceníku 

parkování (platí také v případě zakoupení zájez-

du na First Minute do 15. 8. 2019). Doobjednávka 

parkovacího místa je možná nejpozději 2 pracov-

ní dny před plánovaným odletem, a to dle aktu-

ální ceny za parkovací místo. V případě nevyužití 

parkovacího místa a/nebo zrušení parkovacího 

místa není nárok na vrácení peněz. Kompletní 

informace o nabídce Parkování u letiště nalez-

nete na www.blue-style.cz. 

Poznámka: Upozorňujeme, že čekací doba na 

přesun mezi terminálem a parkovištěm závislá na 

vytíženosti vozidel zajišťujících transfer. Z důvodu 

urychlení budete vyzvednuti vždy u Terminálu 1 

(přílety, východ D, přes dva přechody na ploše pla-

ceného parkoviště Letiště Praha). Reklamace v pří-

padě poškození vozidel je potřeba řešit na místě 

s provozovatelem parkoviště. Blue Style nenese 

zodpovědnost za jakékoliv poškození vašeho 

vozidla. Cenu za parkování klienti hradí součas-

ně s cenou zájezdu. Cena za parkování bude uve-

dena ve smlouvě o zájezdu. Parkovišti, kde jste si 

zakoupili parkovací místo, již nic předem nehlásíte. 

Vše vyřídíme za vás! Po příjezdu na parkoviště se 

pouze prokážete voucherem na parkování, který 

bude součástí cestovních dokumentů, ve kterých 

budete mít tuto službu uvedenou. Po předložení 

voucheru na parkování budete na parkoviště vpuš-

těni. V případě odstoupení od smlouvy o zájezdu 

vám Blue Style poskytne jiný dokument, který vás 

bude opravňovat k využití vámi zakoupeného par-

kovacího místa ve vámi rezervovaném termínu. Při 

odjezdu z parkoviště po návratu z vaší dovolené 

opět předložíte tyto cestovní dokumenty a par-

koviště vám již nic účtovat nebude.

PARKOVÁNÍ U LETIŠTĚ

Parkování ZCELA ZDARMA 
při závazné rezervaci do 15. 8. 2019*

1.  PARKOVÁNÍ ZCELA ZDARMA platí pro prvních 

500 rezervací klientů Blue Style, kteří si svůj 

zájezd spolu s parkováním závazně zarezervu-

jí z nabídky Exotika 2019/2020 do 15. 8. 2019.  

Po vyčerpání kapacity parkovacích míst zdarma 

platí parkovaní za First Minute cenu.

2.  BLUE STYLE FIRST MINUTE PARKOVÁNÍ platí 

pro všechny klienty, kteří si svůj zájezd spolu 

s parkováním závazně zarezervují v době od 

16. 8. 2019 do 31. 10. 2019 a/nebo po vyčer-

pání kapacity parkovacích míst zdarma. Cenu 

za First Minute parkování uhradí klienti Blue 

Style současně s cenou za zájezd. 

3.  Ceník BLUE STYLE ZVÝHODNĚNÉ PARKOVÁ-

NÍ platí pro klienty, kteří si svůj zájezd závazně 

spolu s parkováním zarezervují od 1. 11. 2019. 

Výše uvedené nabídky jsou platné vždy pro 1 osobní automobil. Při využití nabídky parkování zcela zdarma platí: jedna smlouva o zájezdu = 1 osobní 

automobil. Výše uvedená nabídka parkování platí pouze pro odlety od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020 z nabídky Exotika 2019/2020

1–16 DNÍ

500 Kč
1–16 DNÍ

550 Kč

Buštěhrad

Tuchoměřice

Praha

Kladno

PARKOVIŠTĚ

LETIŠTĚ
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DÁRKOVÉ ŠEKY

Dárkové šeky 
Rádi byste udělali radost svým blízkým, obchod-

ním partnerům nebo přátelům něčím jiným a ori-

ginálním? Dovolená je radost! Darujte naše dár-

kové šeky! Takový dárek jistě potěší a vyčaruje 

úsměv na rtech každému milovníkovi prosluně-

né dovolené. 

Pořídit je můžete v nominální hodnotě: 

1 000 Kč

  

2 000 Kč

5 000 Kč

  

10 000 Kč

nebo vám speciálně zařídíme hodnotu dle vaše-

ho přání. 

U nás je možné všechno. Hodnota šeku bude 

odečtena z celkové ceny při koupi zájezdu. Šeky 

můžete zakoupit na kterékoliv kmenové poboč-

ce Blue Style. 

Dárkové vouchery 
Máte u nás zájezd již zakoupen a chcete jím pře-

kvapit své blízké? Ať už k narozeninám, Vánocům 

či jiné speciální příležitosti? To není žádný pro-

blém. Na základě vašeho přání vám připravíme 

a zařídíme dárkový voucher na míru. Vy si o něj 

jen zažádáte a zadáte nám darovací text, ostatní 

zařídíme my. Tento voucher od nás obdržíte na 

vaše přání k již zakoupenému zájezdu (ať už v tiš-

těné, či elektronické podobě). Dárkový voucher 

vám předáme na našich kmenových pobočkách, 

popř. jej zašleme elektronicky na váš e-mail. Není 

možné jej využít jako platební poukázku.

Rozdávejte radost, rozdávejte dárkové šeky
a vouchery na dovolenou!

MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz 13
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dávejte dárkové šeky
dovolenoou!

cz

*****
CLUB MAGIC LIFE KALAWY IMPERIAL

EGYPT | Hurghada
28. 8.–4. 9. 2019 | 24h All Inclusive

Všechno nejlepší
k narozeninám

Tento voucher potvrzuje zakoupení výše uvedeného zájezdu u CK Blue Style k.s. Voucher má pouze dárkový charakter, neslouží jako da ový doklad o úhrad  zájezdu.

*****
SUNRISE MARIN RESORT PORT GHALIB

EGYPT | Marsa Alam
4.–11. 9. 2019 | Ultra All Inclusive

Všechno nejlepší
k narozeninám

Tento voucher potvrzuje zakoupení výše uvedeného zájezdu u CK Blue Style k.s. Voucher má pouze dárkový charakter, neslouží jako da ový doklad o úhrad  zájezdu.

SSSSSSSUUU

Tento voucher potvrzuje zakoupení výše uuvveed

***
CITYMAX BUR DUBAI

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | Dubaj
14.–21. 9. 2019 | Polopenze

Všechno nejlepší
k narozeninám

Tento voucher potvrzuje zakoupení výše uvedeného zájezdu u CK Blue Style k.s. Voucher má pouze dárkový charakter, neslouží jako da ový doklad o úhrad  zájezdu.
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Pro
každého 
něco
Každý z nás má svou vlastní před-

stavu o ideální dovolené a zároveň 

individuální potřeby. Někdo chce být 

s rodinou v dobře vybaveném hote-

lovém komplexu, jinému zase vyho-

vuje vyrazit za památkami a pozná-

ním. Někdo je introvert toužící po 

samotě na pláži, jiný vyhledává ruch 

velkoměsta. Pro někoho je relax ve 

znamení procházek po písčité plá-

ži s pozvolným vstupem do moře, 

a někdo miluje vysedávání na skal-

ních výběžcích a pozorování příbo-

jových vln tříštících se o skaliska. Jak 

si vybrat dovolenou přesně tak, aby 

vám vyhovovala? Nebojte se svěřit 

odborníkům z CK Blue Style a buď 

na pobočce, nebo po telefonu pro-

bereme vaše požadavky a připraví-

me vám dovolenou na míru. S kým 

jiným se poradit, než s lidmi z kan-

celáře, která má více než dvacetile-

té zkušenosti na trhu? Všechny naše 

hotely velmi dobře známe a  jsme 

připraveni vám připravit dovolenou 

přesně podle vašich potřeb a přání.

Proměníme vaše 
sny ve skutečnost!

Sportovní 

soustředění

Teambuilding

Svatby

Zážitky

Golf

DOVOLENÁ NA MÍRU
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PALUBNÍ SERVIS

Rádi bychom vás seznámili s nabídkou palubního servisu, který vám

bude k dispozici na konkrétních letech se společností Smartwings a.s.

Pokud si chcete zpříjemnit vaši dovolenou, můžete využít služby Travel Plus Comfort. 

Tato služba zahrnuje komplexní balíček, který obsahuje:

Služby Travel Plus Comfort a další doplňkové služby jsou na vyžádání, jsou poskytovány na vybraných letech a cenovou nabídku za tyto služby stejně 

jako jejich aktuální znění naleznete na www.blue-style.cz.

Travel Plus Comfort

Další doplňkové služby

Pobyt v Menzies salonku
před odletem z ČR

Nadváhu zavazadla
Nadstandardní catering

v průběhu letu

Servis Buy on board
Základní občerstvení (nápoje a cukrovinky) 
si můžete zakoupit přímo v průběhu vaše-
ho letu.

Nadstandardní catering
Váš let si můžete zpříjemnit také tím, že si před
odletem na dovolenou objednáte občerstvení, jehož 
aktuální nabídku naleznete na www.blue-style.cz.

  Nabídka palubního servisu je vždy závislá na délce vašeho letu. Podrobné informace na www.blue-style.cz.

Nabídka palubního servisu

+ 9 kg + 23 kg Seating
Seating v prvních 

a exitových řadách 

letadla dle dostupnosti

Nebo

Další odbavené 

zavazadlo

Nadváha 
zavazadla
Váha zavazadla 

celkem 32 kg

k

a

d
, 

e.

e

který vám

rtwings a.s.

jehož
.cz.

e-style.cz.
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Blue Club

KLUBOVÁ DOVOLENÁ

NAŠE KLUBOVÉ HOTELY

Blue Club nabízí sportovní turna-

je, fi tness, posilování, vodní spor-

ty, technické sporty, společenské 

sportovní hry, jogging, výuku tan-

ců, zábavné, vzdělávací, dramatické 

a dobrodružné hry, soutěže a mno-

ho další zábavy.

∞ Pečlivě vybrané a ověřené hotely

∞ Zdarma animační programy

∞ Čeští animátoři 

∞ All Inclusive stravování

∞ Sportovní aktivity

∞ Turnaje a soutěže

∞ Večerní zábavné programy

To je dovolená se spoustou legrace, sportu a zábavných aktivit 

za asistence česky mluvícího animátora pro všechny.

Pohoda

Zábava

Aktivity

All Inclusive Přátelství

16 INF

clusive stravování

∞ Sportovní aktivity

∞ Turnaje a soutěže

∞ Večerní zábavné programy

A
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Croco Club

KLUBOVÁ DOVOLENÁ

jsou velmi pečlivě prověřené po stránce kvality služeb a splňují všechna důležitá kritéria 
pro skvělou dovolenou. Animační programy zde probíhají ve vybraných termínech a dnech, 
několikrát během vašeho pobytu.

Koncept klubové dovolené pro rodiny s dětmi, zábava pro děti

a relax pro dospělé.

Úsměvy

Kreativní práce

Soutěže Radost

Dárky

Croco Club je unikátní koncept klu-

bové dovolené pro rodiny s dětmi. 

Je určen pro děti od 4 do 12 let. 

Program Croco Clubu během dne 

střídavě kombinuje výtvarné a spor-

tovní aktivity. Děti mohou za účast 

v programu získat zajímavé dárky – 

viz Croco Shop, str. 19.

∞  Český animátor proškolený pro 

práci s dětmi

∞  Vybavený miniclub a zázemí pro 

děti

∞ Speciální program určený dětem

∞  Sportovní hry, soutěže a turnaje, 

hry v bazénu

∞ Malování na obličej a trička

∞  Vědomostní kvízy, odměny, 

dárky

∞ Minidiskotéky
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Priority Croco Clubu
Cílený program ∞ Relax pro rodiče ∞ Obětavý animátor ∞ Creativní aktivity ∞ Odvážné děti

Citlivý k věku a potřebám dětí ∞ Laskavý přístup k dětem ∞ Unikátní koncept ∞ Bezpečné prostory

NÁVŠTĚVA V CROCO CLUBU

Uvedené časy a program animací jsou orientační. Ve vybraných dnech bude v předem stanovenou dobu otevřen Croco Shop se suvenýry, ve kterém si budou moci 

děti za získaná Croco razítka tyto suvenýry vyměnit. Přesné časy si, prosím, ověřte u Croco animátora. V hotelech bude Croco Club v provozu v některé dny v týdnu ve 

vybraných termínech. Více informací o provozu jednotlivých Croco clubů naleznete na www.blue-style.cz.

TAKTO MŮŽE VYPADAT TÝDEN VAŠÍ RATOLESTI V DĚTSKÉM CROCO CLUBU

DEN DOPOLEDNE  |  10.00–12.00 ODPOLEDNE  |  15.00–17.00

PONDĚLÍ

PIRÁTSKÝ DEN

Příprava na pirátskou výpravu Hledání pokladu

ÚTERÝ DEN VOLNA

STŘEDA

POHÁDKOVÝ DEN

Výroba pohádkových masek
Procházka pohádkovým lesem, 

malování triček

ČTVRTEK

ZOO DEN

Poznáváme zvířátka Návštěva delfi nária, projížďka na koních

PÁTEK

EGYPTSKÝ DEN

Malý kurz arabštiny Běh mumií

SOBOTA

VODNÍ SVĚT

Poznávání podvodního světa Soutěže v bazénu

NEDĚLE

INDIÁNSKÝ DEN

Povídání o indiánech, malování na obličej Po stopách indiánů

P
Cí

Ci
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Pozorrr! 
Dárek pro každého
Každý malý výletník, který pojede do hotelu 

označeného Croco Club v době jeho provozu, 

obdrží Croco tričko! 

Croco tričko si, prosím, vyzvedněte před odletem 

na pobočce CK Blue Style na letišti (Croco trička 

nejsou k dispozici v destinacích). 

Croco
hymna

Když ráno vstaneš 

nebo večer jdeš spát,

nezapomeň zamávat

na krokodýlí hrad.

Společně si potom

můžem zatleskat, anebo

si nekonečně dlouho hrát.

Hurá 
– do našeho Croco Clubu	!

Hurá 
– tady nezná nikdo nudu	!

Refrén:

Máme kroko, krokodýlí den,

sníme kroko, krokodýlí sen.

Můžeme si zatleskat 

jedna, dvě, tři, čtyři, 

krokodýl zaťuká u dveří.

Na minidiskotéce si  s námi můžete zazpívat 
„Croco hymnu”, kterou pro nás napsal Petr Bende. 
Noty naleznete také na www.blue-style.cz

Co například
náš Croco Shop nabízí

NÁVŠTĚVA V CROCO CLUBU

SEZNAM KLUBOVÝCH HOTELŮ

DESTINACE CC BC NÁZEV HOTELU STRANA

EGYPT
HURGHADA

∞ ∞ CLUB MAGIC LIFE KALAWY IMPERIAL 5* 64–65

∞ ∞ SUNRISE ROYAL MAKADI RESORT & SPA 5* 66–67

∞ ∞ SENTIDO MAMLOUK PALACE RESORT & SPA 5* 68

∞ ∞ SUNRISE GARDEN BEACH RESORT & SPA 5* 69

EGYPT
MARSA ALAM

∞ ∞ MALIKIA BEACH RESORT ABU DABBAB 5* 100–101

∞ ∞ AURORA BAY RESORT 4* 112–113

∞ ∞ UTOPIA BEACH CLUB 4* 114–115

j

k

Na
„Cro

OVÝ
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Přepravní podmínky zavazadel jednotlivých leteckých společností jsou platné v době tisku. 

Doporučujeme si tyto informace u dané letecké společnosti ověřit ještě před nástupem na vaši dovolenou.

*  Dítě ve věku do 2 let (bez nároku na vlastní sedadlo) má nárok na bezplatnou přepravu 1 kusu zavazadla do hmotnosti 10 kg a součtu délky, šířky

a výšky maximálně 115 cm.

SMART WINGS FLYDUBAI EMIRATES TURKISH
AIRLINES

QATAR
AIRWAYS AIR FRANCE AEROFLOT

KAM LÉTÁ? KAM LÉTÁ? KAM LÉTÁ? KAM LÉTÁ? KAM LÉTÁ? KAM LÉTÁ? KAM LÉTÁ?

Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha

∞ Egypt

∞  Spojené
arabské emiráty

∞ Zanzibar
∞ Srí Lanka

∞  Spojené
arabské emiráty

∞ Mauricius
∞ Srí Lanka
∞ Maledivy
∞ Seychely
∞ Thajsko

∞ Mauricius
∞ Zanzibar
∞ Srí Lanka
∞ Maledivy
∞ Seychely
∞ Thajsko

∞ Zanzibar
∞ Maledivy
∞ Srí Lanka
∞ Thajsko

∞ Mauricius 
∞ Thajsko
∞ Maledivy

PŘÍRUČNÍ
ZAVAZADLO

PŘÍRUČNÍ
ZAVAZADLO

PŘÍRUČNÍ
ZAVAZADLO

PŘÍRUČNÍ
ZAVAZADLO

PŘÍRUČNÍ
ZAVAZADLO

PŘÍRUČNÍ
ZAVAZADLO

PŘÍRUČNÍ
ZAVAZADLO

8 kg 7 kg 7 kg 8 kg 7 kg 7 kg 10 kg

56 x 45 x 25 cm

+ 1 malou osobní tašku 

(např. dámská kabelka 

nebo laptop, max. 3 kg, 

40 x 30 x 15 cm)

56 x 45 x 25 cm 55 x 38 x 20cm 55 x 40 x 23 cm

Součet všech tří stran

zavazadla nesmí

překročit 115 cm

55 x 35 x 25 cm 55 x 35 x 25 cm

ODBAVENÉ
ZAVAZADLO*

ODBAVENÉ
ZAVAZADLO

ODBAVENÉ
ZAVAZADLO

ODBAVENÉ
ZAVAZADLO

ODBAVENÉ
ZAVAZADLO

ODBAVENÉ
ZAVAZADLO

ODBAVENÉ
ZAVAZADLO

23 kg

1 kus zavazadla

 na osobu

20 kg 15 kg

min.

dle tarifu

20 kg 30 kg 23 kg 23 kg

LETECKÁ DOPRAVA



www.ERVpojistovna.cz

Exkluzivně jen  

u CK Blue Style

Vy cestujete.
 My se staráme.

Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných 
podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

Výhodná možnost připojištění BlueComfort BlueComfort Plus

Limity pojistného plnění (v Kč) Evropa* Celý svět

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

300 000
200 000

300 000
200 000

Škoda na osobních věcech
Zpoždění zavazadel

30 000
10 000

1)

2)

80 000
10 000

1)

3)

Škoda na zdraví
Škoda na majetku

4 000 000
2 000 000

6 000 000
4 000 000

Právní zastoupení 200 000 200 000

Zmeškání odjezdu
Zpoždění odjezdu

5 000
5 000 2)

Stornopoplatky 80 000 4) 100 000 4)

Přerušení cesty 50 000 50 000

Nevyužitá dovolená 10 000 5) 15 000 5)

Zvýhodněná cena za osobu a pobyt BlueComfort BlueComfort Plus

do 24 dní 590 Kč 990 Kč

do 5 dní 290 Kč

Zvýhodněná cena pro děti (do 15 let)  
(přesný věk dětí s nárokem na slevu je uveden v ceníku konkrétního zájezdu)

do 24 dní 290 Kč 495 Kč

Vysvětlivky:    1)   spoluúčast 500 Kč 
      2)   1 000 Kč za každých 6 hodin
        3)   2 000 Kč za každých 6 hodin
      4)   spoluúčast 10-20 % 
        5)   1 000 Kč za den

Základní pojištění v ceně BASIC

Limity pojistného plnění (v Kč) Evropa*/ Celý svět

Léčebné výlohy
Zubní ošetření 
Fyzioterapie

5 400 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení, repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Exkluzivní cestovní pojištění v nabídce CK Blue Style
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!

* Tarifní oblast Evropa platí i pro Tunisko, Djerbu, Egypt a Maroko.
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Parkovací domy v  bezprostřední 

blízkosti obou terminálů nabízejí 

hlídaná krytá stání s řadou doplň-

kových služeb, např. exteriérové 

mytí vozidel včetně možnosti čistění 

interiérů. Zaparkovat v parkovacích 

domech mohou i majitelé vozidel 

s pohony na LPG či CNG. Nejnároč-

nější zákazníky potěší od 09/2019 

nové „Premium“ parkování s denním 

tiskem, příjemně hrající hudbou či 

asistencí se zavazadly. Před odle-

tem mohou zákazníci využít jeden 

z letištních salonků nebo si objednat 

službu fast-track, díky které ušetří 

čas při bezpečnostní kontrole. 

Více informací naleznete na
www.aeroparking.cz

Odlétáte na dovolenou a zápasíte s časem?

PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI V PRAZE

Více informací o možnosti parkování přímo na Letišti Václava Havla 
naleznete na www.blue-style.cz.

Zaparkujte své 
auto pohodlně 
přímo na Letišti 
Václava Havla 

v Praze!



MOTIONGATE™ Dubai BOLLYWOOD PARKS™ Dubai LEGOLAND® Dubai LEGOLAND® Water Park

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure, DUPLO and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group. ©2019 The LEGO Group. 
LEGOLAND is a Merlin Entertainments brand.

VŠE NAJEDNOMMÍSTĚ

Vydejte se s námi za dobrodružstvím do Dubai Parks and Resorts, největšího 

zábavního komplexu na Středním východě. Zakupte si vstupenky předem 

u vašeho Blue Style delegáta a ušetřete 39 % oproti koupi na místě.

Kontakty na vašeho delegáta najdete v informační obálce, kterou obdržíte po příletu do destinace.
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SAE  POPIS DESTINACE

Spojené
arabské emiráty
MAXIMÁLNÍ DÁVKA LUXUSU

Ras Al Khaimah 30

Fujairah 38

Dubaj 41

Abu Dhabi 50

Ajman 53

Mnoho dalších

hotelů najdete na

 www.blue-style.cz
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To musíte zažít!
Spojené arabské emiráty nabízejí neskutečné množ-

ství zážitků a zábavy. Užijte si celoroční koupání 

v Perském zálivu, den plný zábavy v jednom ze skvě-

lých aquaparků s nevšedními vodními atrakcemi pro děti 

i dospělé, nebo také lyžování či bruslení v supermoderním 

nákupním centru. Tady je zkrátka možné všechno.

Průměrné
teploty

Doba letu

CCA 6 h

SAE

32° 28°

ČR
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SAE  POPIS DESTINACE

S
pojené arabské emiráty 

patří k nejbohatším a nej-

modernějším státům svě-

ta – zejména díky obrov-

ským zásobám ropy, tzv. 

„černého zlata“. V  této zemi plné 

kontrastů vás na jedné straně ohro-

mí přepychové a luxusní stavby, výš-

kové budovy a nejmodernější hotely 

na světě. Na druhé straně vás okouzlí 

tradiční kolorit arabských zemí. Emi-

ráty jsou také nazývány nákupním 

rájem. V SAE se za víkend považuje 

čtvrtek a pátek, proto je dobré počí-

tat s tím, že v tyto dny bude všude 

znatelně více lidí – zejména pak 

v  obchodních centrech. SAE byly 

založeny v roce 1971 a rozkládají se 

v jihovýchodní části Arabského polo-

ostrova. SAE jsou federací 7 emirá-

tů: Abu Dhabi, Dubaj, Sharjah, Ajman, 

Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah 

a Fujairah.

Dubaj
Luxusní a moderní metropole světo-

vého významu – to je Dubaj! Okouz-

lí vás velkolepost a bohatství města, 

které se snoubí s všudypřítomnou 

orientální atmosférou. Nejvyš-

ší budova světa, přepychové hote-

ly, ostrovy ve tvaru palmy, lyžařský 

areál v obchodním centru, nejdel-

ší městská zipline dráha, pozlace-

ný (150 m vysoký) vyhlídkový rám, 

nová plážová zóna La Mer, obrov-

ský zábavní a ubytovací areál Dubai 

Parks and Resorts či největší krytý 

zábavní park na světě – IMG Worlds 

of Adventure? To vše a mnohem víc 

na vás čeká při návštěvě tohoto emi-

rátu! Láká vás poznat něco netradič-

ního a originálního a zároveň toužíte 

po ničím nerušeném odpočinku na 

krásných plážích? Pak je Dubaj ide-

álním místem pro vaši dovolenou.

Dubaj  – synonymum úspěchu, 

bohatství a luxusu. Tak je označo-

ván druhý největší ze sedmi arab-

ských emirátů. Nachází se v jihový-

chodní části Perského zálivu a jeho 

pobřeží se táhne v  délce 72 km. 

Největší část území emirátu zabírá 

poušť, jejíž jemný písek tvoří hlavně 

úlomky mušlí a korálů. Rybolov, stej-

ně jako lov perel, býval hlavní obži-

vou původního obyvatelstva. Dnes je 

Dubaj velmi kosmopolitní oblastí, tzv. 

„křižovatkou kultur“. Arabové a asijští 

přistěhovalci se sem často stěhují za 

prací. Mimo ropného bohatství vdě-

čí Dubaj za svou movitost neustále 

se rozvíjejícímu turistickému ruchu.

 

Abu Dhabi
Hlavní město a  zároveň největ-

ší a  nejbohatší emirát. Abu Dha-

bi působí jako moderní metropole, 

jež svým vzhledem velmi nápadně 

připomíná americká velkoměsta. 

Vychutnejte si tuto úžasnou atmo-

sféru procházkou po širokých bulvá-

rech a zároveň obdivujte zelené par-

ky a luxusní mrakodrapy. Při pohledu 

na úchvatná panoramata si budete 

připadat, jako byste se ocitli přímo 

na Manhattanu. Pokud hledáte tak 

trochu jinou dovolenou, zpestře-

nou o adrenalin, tak jste v Abu Dhabi 

správně – nachází se zde totiž pro-

slulý Ferrari World! Dáváte přednost 

historii, poznání a odpočinku? Není 

problém – Abu Dhabi uspokojí i ty 

nejnáročnější!

Abu Dhabi je zakládajícím a záro-

veň druhým nejlidnatějším emirátem 

SAE. Sídlí v něm vláda, mezinárodní 

společnosti i centrální banka. Také 

vlajková letecká společnost Etihad 

Airways, která patří mezi nejrychleji 

rostoucí aerolinky na světě.

Tento emirát je zároveň nejbohat-

ší. Abu Dhabi zbohatlo především 

díky zásobám ropy, ve městě dnes 

sídlí mnoho obrovských ropných 

fi rem. Peníze ze surové nafty byly 

investovány především do moder-

nizace emirátu. Ten prošel naprosto 

revolučními změnami. Vyrostly zde 

nádherné zahrady, parky, mrakodra-

py v americkém stylu, luxusní hotely 

a nejrůznější nákupní a zábavní cen-

tra. Mezi producenty je Abu Dhabi 

oblíbeným centrem fi lmového prů-

myslu v arabském světě.

Většinu území tvoří pustá, písčitá 

či kamenitá poušť. Administrativně 

se emirát dělí na tři oblasti: město 

Abu Dhabi, Východní region s hlav-

ním městem Al Ain a Západní region, 

který se skládá z několika vesniček 

a správního střediska Bida Zayed.

Východní oblasti, která je zajíma-

vá zejména díky památkám a krás-

né pouštní krajině, dominuje čtvrté 

největší město SAE – Al Ain. To se 

nachází cca 160 km od Abu Dhabi 

a  je mimo jiné důležitým hranič-

ním přechodem do Ománu. Od 

roku 2011 jsou zdejší oázy a některé 

z nejstarších místních nalezišť zapsa-

né jako kulturní památka na Sezna-

mu světového kulturního dědictví 

UNESCO. Oblasti vévodí i přilehlá, 

1249 m vysoká, hora Jebel Hafeet. 

Na jejím úpatí se rozkládá místo 

zvané Green Mubazzarah, jedná 

se o  oblíbenou turistickou atrak-

ci. Naleznete zde horké prameny, 

jezero nebo bazény a vířivky. Hora 

je současně domovem mnohých 

druhů zvířat.

Na úpatí hory se nachází jedinečný 

moderní projekt vyhledávaný pře-

devším milovníky vodních sportů. 

V areálu Wadi Adventure najdeme 

3,3 m vysokou, uměle vytvořenou 

surfovou vlnu a  světově nejdelší 

uměle zbudovaný vodní kanál, 1,7 km 

dlouhý. Voda je do areálu přivádě-

Blízký 
východ
Emiráty – právě zde naleznete nejkrásnější a nejluxusnější stavby 

světa, průzračné moře, pláže s jemným pískem a tradiční arabskou 

kulturu. Tato kombinace nadchne všechny vaše smysly! Objev-

te s námi tuto pohádkovou destinaci plnou kontrastů a poznejte 

nezapomenutelné kouzlo orientu a luxusu kdykoliv během roku. 

SAE jsou totiž zemí, kde sezóna nikdy nekončí!
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POPIS DESTINACE  SAE

na z moře, přičemž ji před použitím 

odsolí a lehce chlorují.

Západní region se stal místem roz-

sáhlého a  úžasného experimentu 

– zalesňování pouště. Tento projekt 

proběhl velice úspěšně a na 100 �000 

hektarech bylo vysazeno 20 milionů 

stromů.

Ras Al Khaimah
Palmové oázy mezi pouštními duna-

mi tvořenými červeným pískem 

a nekonečně dlouhé pláže na bře-

zích azurového moře nabízí emirát, 

který je právem považován za nej-

rozmanitější a nejkrásnější. Užívejte 

si paprsků hřejícího slunce a pro-

žijte naprostou pohodu na těchto 

skvostných plážích. Milovníci golfu 

jistě ocení vybavenost a styl místních 

golfových hřišť. Můžete si zde také 

vychutnat nezaměnitelnou atmosfé-

ru velbloudích závodů. Ras Al Kha-

imah je zkrátka tím pravým místem 

pro vaši dovolenou.

Emirát Ras Al Khaimah se nachází 

v nejsevernější části SAE. Na seve-

ru a východě sousedí se Sultanátem 

Omán a zbylé hranice tvoří s emiráty 

Fujairah, Sharjah a Umm Al Quwain. 

Ras Al Khaimah je mnohými pova-

žován za nejkrásnější emirát, za což 

vděčí poutavé rozmanitosti přírod-

ních krás. U  severního pobřeží se 

majestátně tyčí skaliska vyprahlého 

Dokonalý 
odpočinek

Relaxujte u nádherně 
azurového moře 

na krásných 
písčitých plážích. 

Nezapomenutelná 
dovolená pro každého.

Golfový ráj
Golfové kluby poskytují 

nejvyšší kvalitu služeb
a prvotřídní podmínky 

pro skvělý zážitek ze hry.

Nákupní horečka
Světové módní značky, 

obuv, šperky, kabelky
– to vše máte na dosah 

za pohádkové ceny 
v obrovských nákupních 

centrech.
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SAE  POPIS DESTINACE

pohoří Hajar, které postupně spadá 

do úrodné zelené roviny, jež na jihu 

přechází ve vysoké písečné duny.

Emirát se v oblasti turistického ruchu 

velmi intenzivně rozvíjí a na březích 

tyrkysového moře s bělostnými plá-

žemi nabízí luxusní hotelové kom-

plexy se špičkovou úrovní služeb 

a bohatou nabídkou vodních spor-

tů na pláži. Dovolenou si zde užijí 

všichni, kteří hledají klid a odpoči-

nek. Milovníci poznávání však mají 

jedinečnou možnost vytěžit maxi-

mum ze strategické polohy a poznat 

vskutku velký a rozmanitý kus SAE. 

Láká vás adrenalinový zážitek? Otes-

tujte nejdelší zipline (lanový skluz) na 

světě! Začíná ve výšce 1680 m n. m., 

poblíž vrcholu hory Jebel Jais. Na 

trase dlouhé 2,8 km umožní dosáh-

nout rychlosti až 150 km/h!

Fujairah
Obloha prozářená sluncem, dlouhé 

pláže s průzračným mořem, roman-

tická skaliska a útesy a za tím vším se 

v pozadí tyčí vysoké hory – přesně 

to pro vás bude strhující podívanou 

a pastvou pro oči! Pestrý a bohatý 

podmořský život je typickým rysem 

tohoto zajímavého emirátu. Při tro-

še štěstí si můžete zaplavat třeba 

i s mořskou želvou.

Tento emirát je od ostatních oddělen 

pásem Hajarských hor, proto je mu 

často přezdíváno „nevěsta emirátů“. 

Fujairah se rozkládá zejména v části, 

která je označována jako Východní 

pobřeží (Batinah). Na jihu a na severu 

sousedí s Ománem (severní hranice 

s oddělenou enklávou tohoto sulta-

nátu). Západní hranice tvoří emiráty 

Ras Al Khaimah a Sharjah.

Oblast Fujairah je známá především 

pro naprosto úchvatné přírodní sce-

nérie – pohoří, pláže s bělostným 

pískem, skaliska tyčící se nad hladi-

nou moře a zelené úrodné plochy, 

které jsou v SAE stejným překvape-

ním, jako třeba prameny a vodopády 

prýštící ve vysokých horách. 

Vzhledem k  tomu, že ve Fujairah 

není ani kapka vlastní ropy, je emirát 

odkázán na turismus, velký přístav, 

bezcelní průmyslovou zónu a  tra-

diční rybolov.

Tento nejmladší emirát se pyšní pře-

devším přírodními mořskými rezer-

vacemi chránícími mořské živočichy. 

Tyto lokality se nacházejí ve městech 

Faqeet, Dhinada a Aqa. V podstatě je 

ale Východní pobřeží vyhledáváno 

potápěči z celého světa, jelikož zdejší 

podmořský život je mnohem pest-

řejší a zajímavější než v kterékoliv jiné 

části Perského zálivu.

Ajman
Několik kilometrů dlouhá pláž 

s  bílým pískem, průzračně čisté 

moře a moderní hotelové komplexy 

– to jsou bezesporu největší lákadla 

Ajmanu. Tradiční atmosféra a tržiště 

provoněné orientálním kořením pro-

budí veškeré vaše smysly! Ponořte 

se do této atmosféry a vychutnej-

te si tradiční ráz emirátu. Hledáte 

odpočinkovou a exotickou dovole-

nou v kombinaci s kvalitním servi-

sem? Pak jste zde správně! Ajman se 

rozkládá na pobřeží Perského zálivu 

a je nejmenší ze všech emirátů. Jeho 

území obklopuje emirát Sharjah. 

Důležitost Ajmanu však značně stou-

pá. Je tomu zejména proto, že leží 

pouhých cca 20 km jižně od Dubaje 

a ceny za nemovitosti a nájmy jsou 

tu výrazně nižší. Z těchto důvodů zde 

žije mnoho lidí, kteří za prací dojíždějí 

do Dubaje. 

Sharjah
Emirát Sharjah je vhodný pro všech-

ny, kteří touží především po odpo-

činku a klidné dovolené. Díky velmi 

tradičnímu rázu tohoto emirátu zde 

můžete cítit orientální atmosféru na 

každém kroku. Pokud patříte mezi 

milovníky nakupování, tak si zde 

budete připadat jako v ráji! V pro-

slulém Modrém souku pořídíte tak-

řka cokoliv – od ručně vyráběných 

předmětů přes koberce, elektroni-

ku, oblečení až po parfémy. Emi-

rát se rozkládá severním a východ-

ním směrem od Dubaje a mnohdy 

je označován jako jeho předměs-

tí. Kromě pověsti kulturního centra 

SAE je znám jako nejpřísnější emirát, 

jehož symbolem je otevřený Korán. 

Platí zde přísné dodržování islám-

ských tradic a absolutní zákaz pro-

deje a konzumace alkoholu (zejmé-

na na veřejných místech) a  také 

jeho dovozu. V  hotelových kom-

plexech je alkohol běžně k dostání. 

Při pobřeží Sharjah se táhne zhruba 

4 km dlouhá veřejná pláž. V emirátu 

naleznete velké množství velmi pěk-

ných pláží. Jelikož je Sharjah nej-

přísnějším z emirátů, tak je ženám 

přísně zakázáno koupání na zdejších 

veřejných plážích v plavkách. Chtějí-

li se tedy dámy vykoupat, pak jedině 

oblečené nebo musí využít hotelo-

vou pláž.

Řeč
Úředním jazykem je arabština. Běž-

ně se používá angličtina, a to nejen 

v obchodních stycích, ale rovněž při 

komunikaci mezi rozdílnými etnický-

mi komunitami. 

Kuchyně
Místní kuchyně nabízí množství 

pokrmů. Ti, kteří mají rádi maso, 

mohou ochutnat různě upravené 

jehněčí, kuřecí, hovězí a samozřej-

mě také ryby. Nepostradatelnou 

součástí pokrmů je rovněž množ-

ství zeleniny. Z  ovoce jsou velmi 

oblíbené datle, fíky, granátová jablka 

a citrusy. Mezi nejznámější pokrmy 

patří hummus, tabouleh a baklava. 

Nápoje se zde pijí zejména teplé. 

Co se alkoholu týká – SAE je mus-

limskou zemí, tudíž mají obyvatelé 

zákaz alkoholu. Turisté si ale mohou 

alkohol pořídit v hotelových restau-

racích a barech – je však třeba počí-

tat s vyššími cenami.
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Měna
Ofi ciální měnou je 1 dirham (AED) 

= 100 fi lsů (1 USD = 3,75 AED). Pro 

směnu jsou nejvýhodnější USD.

Móda
Většina obyvatel nosí tradiční arabské 

oděvy. Ženský oděv zahaluje celou 

postavu a nazývá se abája. Přes hlavu 

se nosí černý šátek, hidžáb. Některé 

ženy, hlavně starší, si zakrývají tvář 

speciální maskou – burkou. Muži 

se oblékají do volných a dlouhých 

košilí, zejména bílé barvy. Hlava bývá 

zakryta kusem bílé látky. Turistkám 

doporučujeme přizpůsobit styl oblé-

kání místní kultuře – mimo hotelo-

vé komplexy upřednostnit elegantní 

a ležérní styl. V areálech hotelů se lze 

samozřejmě pohybovat jako kdekoliv 

jinde na světě.

Cestovní pas, 
vízum a očkování
Pro vstup do SAE je vyžadován ces-

tovní doklad s minimální zbývající 

platností 6 měsíců. Pro občany ČR 

není vyžadováno vstupní vízum. 

Pro vstup do SAE není nutné žád-

né očkování, pouze pokud přijíždí-

te z infi kovaných oblastí (např. žlu-

tá zimnice v Africe). Na doporučená 

očkování se informujte u praktické-

ho lékaře nebo v očkovacím centru.

Celní a devizové předpisy
Osobní věci podléhají celní kontro-

le. Zakázán je dovoz výrobků z vep-

řového masa, pornografi ckých či 

erotických materiálů (týká se video-

záznamů, knih a časopisů) a mate-

riálů, které by mohly být považová-

ny za pomůcky pro šíření jiného než 

muslimského náboženství. Bezcelně 

je možno dovézt do Abu Dhabi ciga-

rety v hodnotě do 2000 AED/400 ks, 

doutníky v hodnotě do 3000 AED, 

2  kg tabáku, 4 l alkoholu/24 ple-

chovek piva (pouze nemuslimové 

a pouze letecky) a dary, vč. parfémů, 

v hodnotě do 3000 AED. V případě 

vstupu do země prostřednictvím 

letiště v Dubaji lze bezcelně dovézt 

400 ks cigaret nebo 50 ks doutníků 

nebo 500 g tabáku, 4 l alkoholu či 

2x24 plechovek piva a dary v hod-

notě do 3000 AED. Dovoz alkoholu 

je zcela zakázán do emirátu Sharjah. 

Striktně je zakázán dovoz narkotik. 

Zakázán je dovoz či průjezd přes SAE 

(včetně tranzitu na letišti) se zbraní, 

střelivem (včetně prázdné munice), 

pomůckami pro tělesnou ochranu 

typu neprůstřelných vest a  další-

mi pomůckami jako čistící soupra-

va ke zbrani, opasek s  pouzdrem 

na zbraň, pouta a další vojenský či 

policejní materiál. Do SAE je zaká-

zán dovoz některých léků, které jsou 

v ČR běžně dostupné. Doporučuje-

me proto před cestou nahlédnout 

do aktuálního seznamu zakázaných 

léků a opatřit si včas v ČR povole-

nou alternativu zakázaného léku či 

požadovanou lékařskou dokumen-

taci pro jeho dovoz (úředně ověře-

nou kopii předpisu, potvrzení Mini-

sterstva zdravotnictví ČR, že uživatel 

léku jej má v držení legálně a pouze 

pro osobní potřebu). V případě dovo-

zu či vývozu fi nanční hotovosti pře-

sahující hodnotu 10 000 EUR je na 

hraničních přechodech SAE zákonná 

povinnost deklarovat tuto skutečnost 

při pasové, bezpečnostní a celní kon-

trole, a to písemnou formou i ústním 

oznámením předem a bez vyzvání.

Pláže, slunečníky, lehátka
Moře je ve všech oblastech velice 

čisté a pláže jsou pokryty jemným, 

bílým pískem. Na veřejných plá-

žích se místní ženy koupou zaha-

lené, turistky mohou bez problémů 

nosit plavky. Opalování se a koupá-

ní bez vrchního dílu plavek je zcela 

nevhodné. Veřejné pláže mají vždy 

jeden nebo dva dny v týdnu vyhra-

zeny pouze pro ženy a děti. Tyto dny 

jsou nazývány Ladies days. Doporu-

čujeme si předem ověřit, který den 

v týdnu je na konkrétní veřejné plá-

ži Ladies day. Lehátka a slunečníky 

na hotelových plážích bývají  zpra-

vidla zdarma. Na veřejných plážích 

lehátka ani slunečníky nebývají – pří-

padně jsou za mírný poplatek. Vstup 

na veřejné pláže bývá zpoplatněn 

(cca 10 AED).

Ramadán
Ramadán je devátým měsícem dle 

islámského kalendáře, je časem pro 

muslimy k očištění duše prostřednic-

tvím modliteb a půstu. Ten se drží od 

východu do západu slunce. Během 

ramadánu se od turistů vyžaduje, 

aby mimo hotelový komplex nejed-

li, nekouřili a nepili během dne, nosi-

li oblečení zahalující ramena, hruď 

a kolena. V restauracích je většinou 

možno dostat jídlo během dne, ale 

alkohol až po západu slunce. Každý 

rok je ramadán v jiném termínu. 

V emirátech Dubaj, Ras Al Khaimah a Abu Dhabi je vybírána povinná 

pobytová taxa. Výše taxy se liší dle kategorie hotelu a typu pokoje a je 

splatná v destinaci na hotelové recepci. Výše pobytové taxy v 5* hotelu 

je v rozmezí 15–40 AED/pokoj/noc, ve 4* hotelu 15–30 AED/pokoj/noc, 

ve 3* hotelu 10–30 AED/pokoj/noc.

Velvyslanectví Spojených 

arabských emirátů v ČR

Sibiřské nám. 730/1, 

160 00 Praha 6 – Bubeneč

  +420 221 517 777

  pragueemb@mofaic.gov.ae

Velvyslanectví ČR v Abu Dhabi

Marina Village, Villa A09, 

Breakwater Area 

Abu Dhabi, P.O.Box 27009

  +9712 678 2800 
  abudhabi@embassy.mzv.cz

  www.mzv.cz/abudhabi

Pobytová taxa

Důležité kontakty

Průměrné teploty během roku

Mapa

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

22 20 24 21 26 22 32 27 36 31 38 32 41 33 42 32 38 31 34 30 31 28 25 24

Jde o denní teploty a mají orientační charakter. Počasí v destinacích se může změnit 

v závislosti na vnějších vlivech, které nemůžeme ani ovlivnit, ani předpokládat předem.

Kompletní a aktuální informace o režimech vstupu, zastupitelských úřadech a zdravot-

ních dokladech (např. povinné očkování) naleznete na www.mzv.cz.

Časový rozdíl
+ 2 hodina v době letního času
+ 3 hodina v době zimního času

Měna
emirátský dirham
1 AED = 100 fi lsů

Hlavní město
Abu Dhabi

Elektrické napětí
220 V / 50 Hz

Ofi ciální jazyk
arabština

Abu Dhabi

Dubaj

Sharjah

Fujairah

Ajman
Umm Al Quwain
Ras Al Khaimah

PERSKÝ ZÁLIV

SPOJENÉ
 ARABSKÉ EMIRÁTY

OMÁN

SAÚDSKÁ ARÁBIE
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až pro 2 děti ubytování zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 6 let
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ULTRA ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 77 KM

POLOHA

• Minibus do nákupního centra 

• Al Hamra Mall, cca 5 km, zdarma

• Letiště Dubaj cca 77 km

PLÁŽ

•  Pláž s jemným bílým pískem je 

přímo u hotelu

• Pozvolný vstup do moře 

• Bar, sprchy, WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma

POPIS

• Recepce a směnárna

• 8 restaurací, 7 barů a kavárna

• Nákupní galerie, minimarket

• Fitness, wellness, diskotéka

•  3 bazény (1 je pouze pro dospělé) 

a bazén pro děti se skluzavkami

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

• Wi-Fi v celém areálu zdarma

UBYTOVÁNÍ

 Pokoj Deluxe s výhledem 

do zahrady

• Centrální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minilednička zdarma

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Koutek k posezení, telefon, TV

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

• Balkon (některé pokoje)

Pokoj Deluxe s výhledem na moře

Pokoj Premium s výhledem 

do zahrady

• Je prostornější, má balkon

 Pokoj Premium s výhledem 

na moře

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, volejbal, 

fotbal, basketbal, stolní tenis, 

kulečník, elektronické hry, fi tness, 

sauna

•  Za poplatek: tenis s osvětlením, 

vodní sporty

•  Největší lázně celého emirátu 

(rozděleny na část pro ženy 

a muže) 

•  Cca 5 km od hotelu je 18jamkové 

golfové hřiště Al Hamra Golf Club

STRAVOVÁNÍ

•  Ultra All Inclusive: snídaně, 

oběd a večeře formou bufetu, 

snack v průběhu celého dne, 

místní vybrané alkoholické 

a nealkoholické nápoje v barech 

a restauracích dle jejich otevírací 

doby (9.00–2.00), je možné 

využít à la carte restaurace (nutná 

rezervace)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |    

www.rixos.com

Pozn.: Při obsazenosti 4 osob 

v jednom pokoji poskytuje hotel 

pouze jednu přistýlku (další nelze 

zajistit ani za poplatek). Ubytová-

ní osob mladších 21 let je možné 

pouze se souhlasem rodičů.

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 29

• Široké sportovní vyžití

• Wellness

• Přátelská atmosféra

Proč právě sem?

SAE  RAS AL KHAIMAH

Rixos Bab Al Bahr 
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RAS AL KHAIMAH  SAE

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až pro 2 děti ubytování zdarma 
1. dítě do 12 let | 2. dítě do 12 let
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

4,0

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP | LAI 

PLÁŽ
CCA 250 M

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 80 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 8 km v moderním komplexu 

Al Hamra 

• Ras Al Khaimah je cca 30 km

• Letiště Dubaj cca 80 km

PLÁŽ

•  Pláž s jemným bílým pískem 

cca 250 m od hotelu

•  Na pláž je přístup přes hotelovou 

příjezdovou cestu

• Pozvolný vstup do moře 

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• 4 restaurace a kavárna

• Nákupní galerie

• Fitness, wellness

• Konferenční místnost

• Několik bazénů pro dospělé

• Bazén s částí pro děti

• Vnitřní bazén (vstup od 16 let) 

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 

zdarma

UBYTOVÁNÍ 

Pokoj Superior 

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Koutek k posezení

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Premium

• Je prostornější a má balkon

Marjan Suite Island View 

•  Má oddělený obývací prostor, 

jídelní část, ložnici a balkon

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: dětské hřiště, miniklub, 

basketbal, volejbal, fotbal, tenis, 

fi tness, sauna, parní lázeň, vířivka

•  Za poplatek: wellness, masáže, 

elektronické hry, vodní sporty

•  Fitness a wellness centrum jsou 

odděleny pro ženy a muže

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze, plná 

penze nebo možnost lehkého 

All Inclusive

•  Lehké All Inclusive: snídaně, 

oběd a večeře formou bufetu, 

neomezené množství místních 

vybraných nealkoholických 

nápojů v barech a restauracích 

dle jejich otevírací doby (8.00–

20.00), v hotelu nejsou podávány 

alkoholické nápoje

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.marjanislandresort.com

Pozn.: Děti sdílejí lůžko s rodiči (při-

stýlku nelze zajistit ani za poplatek).

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 29

• Široké sportovní vyžití

• Wellness

• Klidná lokalita

Proč právě sem?

SAE  RAS AL KHAIMAH

Marjan Island Resort & Spa 
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HOTEL

WI-FI
ZDARMA

MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až pro 2 děti ubytování zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ULTRA ALL INCLUSIVE

PLÁŽ
CCA 600 M

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 87 KM

POLOHA

•  Centrum Ras Al Khaimah 

cca 10 km

•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 10 km

•  Restaurace a bary v blízkosti 

hotelu

• Letiště Dubaj cca 87 km

PLÁŽ

• Krásná a dlouhá písčitá pláž 

• Pozvolný vstup do moře

•  Areál hotelu je od pláže oddělen 

lagunou, podél které vede 

příjemná, cca 600 m dlouhá 

cesta na pláž

• Hotelový minibus zdarma

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce 

• Restaurace a 4 bary

•  3 bazény, z toho 1 dětský bazén 

a 1 se skluzavkami

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Village Classic

• Velikost pokoje cca 37 m²

• Elegantně zařízen

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Koutek k posezení

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minilednička zdarma

Pokoj Village Classic s balkonem

Rodinný pokoj

• Velikost pokoje cca 44 m²

•  Stejně vybaven jako pokoj Village 

Classic a má balkon nebo terasu

• Je prostornější

Rodinný pokoj Premium

• Velikost pokoje cca 56 m²

•  Stejně vybaven jako rodinný 

pokoj

•  Má oddělený obývací pokoj 

s pohovkou

SPORT A ZÁBAVA

• Zdarma: miniklub, skluzavky

•  Za poplatek: masáže, vodní 

sporty

STRAVOVÁNÍ

•  Ultra All Inclusive: snídaně, 

oběd a večeře formou bufetu, 

snack během dne, neomezené 

množství místních vybraných 

nealkoholických (24 hodin denně) 

a alkoholických (11.00–2.00) 

nápojů v barech a restauracích 

dle jejich otevírací doby, 1x 

za pobyt možnost povečeřet 

v každé z à la carte restaurací 

(nutná rezervace)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

Pozn.: Děti sdílí lůžko s rodiči, při-

stýlku lze zajistit za poplatek.

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 29

• Skluzavky

• Krásná pláž

• Aktivity pro děti

Proč právě sem?

RAS AL KHAIMAH  SAE

The Village At The Cove Rotana Resort 
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Aktuální ceny 
a informace

3,5

STRAVOVÁNÍ
AI | AI+ | UAI

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 80 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti 

a restaurace jsou v cca 3 km 

vzdáleném moderním přístavním 

komplexu Al Hamra

• Město Ras Al Khaimah cca 25 km

• Letiště Dubaj cca 80 km

PLÁŽ

•  Písčitá pláž, cca 800 m dlouhá, 

s palmovou alejí je přímo u hotelu

• Pozvolný vstup do moře 

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce a směnárna

• Restaurace, 3 bary a kavárna

• Fitness

•  Několik bazénů pro dospělé i pro 

děti a bazén se skluzavkami 

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi na recepci a u bazénu 

zdarma 

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Velikost pokoje cca 38 m2

• Klimatizace

• V blízkosti bazénu

• Koupelna se sprchou, WC, fén

• Telefon, TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar zdarma

• Koutek k posezení

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

• Balkon nebo terasa

Pokoj Deluxe

• Velikost pokoje cca 38 m2

• Balkon (některé pokoje)

Rozšířená nabídka jednotlivých 

typů pokojů na www.blue-style.cz

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: dětské hřiště, miniklub, 

plážový volejbal, fi tness, sauna

•  Za poplatek: kulečník, parní lázně, 

masáže, tenis, vodní sporty

• Golfové hřiště Al Hamra cca 3 km

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive, All Inclusive Plus 

nebo možnost Ultra

•  All Inclusive: snídaně, oběda 

večeře formou bufetu, odpolední 

káva, čaj, místní vybrané alko 

a nealko nápoje (11.00–24.00)

•  All Inclusive Plus: stejné služby 

jako All Inclusive, navíc zahrnuje 

i dopolední kávu a čaj a možnost 

večeře v a la carte restauraci 

(italská nebo barbeque na pláži – 

nutná rezervace)

•  Ultra All Inclusive: stejné služby 

jako All Inclusive Plus (11.00–

02.00), navíc zahrnuje možnost 

večeře v a la carte restauraci 

(italská, Madison Pub Bar nebo 

barbeque na pláži – nutná 

rezervace)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

https://www.binmajid.com 

Pozn.: V případě obsazenosti 

4 osob v jednom pokoji poskytuje 

hotel pouze 1 přistýlku (další nelze 

zajistit ani za poplatek).

Dítě do 6 let je bez nároku na při-

stýlku (nelze zajistit ani za popla-

tek).

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 29

• Klidná dovolená

• Přátelská atmosféra

• V blízkosti aquapark

Proč právě sem?

SAE  RAS AL KHAIMAH

Smartline Bin Majid Beach Resort 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až pro 2 děti ubytování zdarma 
1. dítě do 6 let | 2. dítě do 6 let
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

POUZE U BLUE STYLE
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RAS AL KHAIMAH  SAE
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Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
PP | AI

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 80 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti 

a restaurace v blízkosti hotelu

•  Centrum města Ras Al Khaimah je 

vzdáleno cca 22 km

•  Golfové hřiště Al Hamra Golf 

Club je přímo u hotelu

• Letiště Dubaj cca 80 km

PLÁŽ

•  Dlouhá písčitá pláž je přímo 

u hotelu

•  Částečně oddělena pěší 

promenádou

• Pozvolný vstup do moře

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce a bankomat

• 7 restaurací, 2 bary a kavárna

• Nákupní galerie

• Fitness, wellness

• Konferenční místnost

•  2 bazény pro dospělé, z nichž 1 

má oddělenou část pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu a na pokojích 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Guest

• Velikost pokoje cca 29 m²

• Má výhled na zahradu

•  Centrální klimatizace 

s individuálním ovládáním

•  Koupelna se sprchou nebo vanou 

a WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV

• Koutek k posezení

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Superior

• Velikost pokoje cca 44 m²

• Stejně vybavený jako pokoj Guest

• Má výhled na moře

•  Má navíc set pro přípravu kávy 

a čaje

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

sauna, miniklub, dětské hřiště

• Za poplatek: wellness, masáže

STRAVOVÁNÍ

•  Polopenze nebo možnost 

All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 

během dne, neomezené 

množství místních vybraných 

alkoholických a nealkoholických 

nápojů (8.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www3.hilton.com

Pozn.: Při obsazenosti 4 osob 

v jednom pokoji poskytuje hotel 

pouze jednu přistýlku (další nelze 

zajistit ani za poplatek).

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 29

• V blízkosti vodní park

• Golf

• Moderní hotel

Proč právě sem?

SAE  RAS AL KHAIMAH

Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až pro 2 děti ubytování zdarma 
1. dítě do 12 let | 2. dítě do 12 let
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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HOTEL

PŘÍMO
U PLÁŽE

MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

Aktuální ceny 
a informace

3,5

STRAVOVÁNÍ
PP | AI

WI-FI LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 90 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti 

a restaurace cca 3 km 

•  Centrum Ras Al Khaimah 

cca 10 km

•  Možnost využít hotelový minibus 

dvakrát týdně zdarma

• Letiště Dubaj cca 90 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u hotelu

•  Vstup na pláž vede přes 

hotelovou zahradu a schody

• Sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma

POPIS

• Recepce

• Směnárna

• Restaurace a několik barů

• Wellness

• Konferenční místnost

• Diskotéka

•  Bazén pro dospělé a bazén pro 

děti

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, na recepci, 

v lobby a na pokojích za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon, TV, rádio

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Koutek k posezení

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Deluxe

• Je moderněji vybaven

• Je umístěn ve vyšších patrech

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: dětské hřiště, plážový 

volejbal, šipky, stolní tenis

•  Za poplatek: fi tness, kulečník, 

wellness, vodní sporty

•  Cca 6 km od hotelu golfové hřiště 

Tower Links

STRAVOVÁNÍ

• Polopenze nebo All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 

neomezené množství místních 

vybraných alkoholických 

a nealkoholických nápojů 

v barech a restauracích dle jejich 

otevírací doby (11.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.binmajid.com

Pozn.: Dítě do 6 let je bez nároku 

na přistýlku (nelze zajistit ani za 

poplatek).

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 29

• Klidná dovolená

• Přátelská atmosféra

• Přímo u pláže

Proč právě sem?

RAS AL KHAIMAH  SAE

Bin Majid Beach Hotel 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 6 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

POUZE U BLUE STYLE
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až pro 2 děti ubytování zdarma 
1. dítě do 12 let | 2. dítě do 12 let
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

4,0

STRAVOVÁNÍ
S | PP | AI

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 150 KM

POLOHA

•  Nákupní možnosti a restaurace 

cca 15 km v městečku Dibba

•  Minibus do centra Fujairah 

zdarma

• Centrum Fujairah cca 45 km

• Letiště Dubaj cca 150 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž je přímo u hotelu

• Pozvolný vstup do moře 

• Sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce a směnárna

• 2 restaurace, 3 bary a kavárna

• Nákupní galerie, fi tness, wellness

• Konferenční místnost

•  Bazén s oddělenou částí pro děti 

a se skluzavkou

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu i na pokojích 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Classic

• Nachází se v hlavní budově

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Deluxe

• Má terasu

• Nachází se v zahradním křídle

Pokoj Premium

• Nachází se v blízkosti pláže

• Má balkon

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, plážový 

volejbal, šipky, fotbal, tenis 

během dne, stolní tenis, fi tness, 

sauna a parní lázeň v hotelovém 

centru Bodylines

•  Za poplatek: služby wellness 

centra Zen, masáže, kulečník, 

vodní sporty 

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze nebo 

možnost All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, možnost 

navštívit à la carte restaurace 

(obdržíte kredit cca 60 AED/

dospělá osoba, cca 30 AED/dítě), 

neomezené množství místních 

vybraných alko a nealko nápojů 

(10.00–22.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.rotana.com

Pozn.: Při obsazenosti 4 osob 

v jednom pokoji poskytuje hotel 

pouze jednu přistýlku (další nelze 

zajistit ani za poplatek).

• Široké sportovní vyžití

• Wellness

• Šnorchlování

Proč právě sem?

SAE  FUJAIRAH

Fujairah Rotana Resort & Spa 
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až pro 2 děti ubytování zdarma 
1. dítě do 12 let | 2. dítě do 12 let
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

4,0

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP | AI

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 145 KM

POLOHA

•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary jsou přímo v hotelu

•  Hotelový minibus do nákupního 

centra Mall of the Emirates 

(4x v týdnu za poplatek)

• Letiště Dubaj cca 145 km

PLÁŽ

•  Cca 500 m dlouhá písčitá pláž 

leží přímo u hotelu

• Vstup do moře je strmější

• Bar a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce a směnárna

• 3 restaurace, 3 bary a kavárna

• Nákupní galerie

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• Konferenční místnost

• Společenská místnost

•  Několik bazénů pro dospělé 

a bazén pro děti 

•  Bezpečnostní schránka na hotelu 

zdarma

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

• Internetový koutek zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior s výhledem 

na moře

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV, rádio

• Minibar za poplatek

• Minilednička zdarma

• Balkon 

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Deluxe s výhledem na moře

• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: dětské hřiště, miniklub, 

volejbal, sauna, parní lázně, 

fi tness centrum

•  Za poplatek: kulečník, služby 

wellness centra, masáže, 

potápění, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze, plná penze 

nebo možnost All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 

neomezené množství místních 

vybraných alko a nealko 

nápojů ve vybraných barech 

a restauracích dle jejich otevírací 

doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.radissonblu.com

Pozn.: Při obsazenosti 4 osob 

v jednom pokoji poskytuje hotel 

pouze jednu přistýlku (další nelze 

zajistit ani za poplatek).

• Wellness

• Krásná pláž

• Široké sportovní vyžití

Proč právě sem?

FUJAIRAH  SAE

Radisson Blu Resort Fujairah 

POKOJ DELUXE
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR
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INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až pro 2 děti ubytování zdarma 
1. dítě do 7 let | 2. dítě do 7 let
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

4,0

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP | LAI

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 150 KM

POLOHA

• Nákupní možnosti cca 1 km

• Restaurace a bary cca 200 m

•  Hotelový minibus do Fujairah 

zdarma

•  1x týdně hotelový minibus do 

nákupního centra Dubai Mall 

zdarma (nutná rezervace)

• Letiště Dubaj cca 150 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž je přímo u hotelu

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma 

POPIS

• Recepce a směnárna

• 3 restaurace, bar a kavárna

• Fitness, wellness

• Konferenční místnost

• Bazén pro dospělé a pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

• Internetový koutek zdarma

UBYTOVÁNÍ 

Pokoj Deluxe s výhledem na hory

•  Centrální klimatizace 

s individuálním ovládáním

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Koutek k posezení

Pokoj Deluxe s bočním výhledem 

na moře

Rodinný pokoj Deluxe

•  Je stejně vybavený jako pokoj 

Deluxe

• Je prostornější

Pokoj Premium s výhledem 

na moře

•  Je stejně vybavený jako pokoj 

Deluxe, ale má výhled na moře

Pokoj Panoramic Suite

• Má výhled na hory či moře

• Je prostornější

• Má oddělenou obývací místnost

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: miniklub, dětské hřiště, 

sauna, parní lázně, fi tness, 

volejbal, tenis

•  Za poplatek: masáže, služby 

wellness centra (rozděleno pro 

muže a ženy), vodní sporty

•  Ideální podmínky a oblast pro 

šnorchlování a potápění

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze, plná penze 

nebo lehké All Inclusive

•  Lehké All Inclusive: snídaně, 

oběd a večeře formou bufetu, 

stravování zahrnuje pouze místní 

nealkoholické nápoje

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.oceanichotel.com

Pozn.: Děti do 7 let sdílejí 

lůžko s rodiči (přistýlku lze zajistit 

za poplatek).

• Krásná pláž

• Wellness

• Skvělá poloha

Proč právě sem?

SAE  FUJAIRAH

Oceanic Khorfakkan Resort & Spa 



41

HODNOCENÍ TRIPADVISOR4,5
HOTEL

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až pro 2 děti ubytování zdarma 
1. dítě do 12 let | 2. dítě do 6 let
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
S | PP

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 22 KM

POLOHA

• Mall of the Emirates cca 12 km

• Restaurace a bary v areálu hotelu

• Letiště Dubaj cca 22 km

PLÁŽ 

•  Vlastní písčitá pláž s jemným 

pískem

• Strmější vstup do moře

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna

• Několik restaurací a barů

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• Diskotéka

• Bazén se slanou vodou

• Oddělený bazén pro děti

INTERNET

•  Wi-Fi na recepci a na pokojích 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe

• Velikost 32–48 m2

• Má výhled na město

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Set na přípravu kávy a čaje

• Minibar zdarma

• Bezpečnostní schránka zdarma

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Premium

• Velikost 32–48 m2

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Deluxe, má výhled na moře

Junior Suite

• Velikost 48–53 m2

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Deluxe, má výhled na město

Deluxe Suite

• Velikost 84–94 m2

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Deluxe, má výhled na město

Premium Suite 

• Velikost 84–94 m2

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Deluxe, má výhled na moře

Premium Suite se dvěma 

ložnicemi

• Velikost 122–150 m2

• Dvě ložnice

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Deluxe, má výhled na moře

SPORT A ZÁBAVA 

• Zdarma: kulečník, fi tness, sauna 

•  Za poplatek: wellness, vodní 

sporty

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně nebo možnost 

polopenze

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

http://premiumdubai.rixos.com

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 29

• Přímo u pláže

• Luxusní hotel

• Bohaté sportovní vyžití

Proč právě sem?

DUBAJ  SAE

Rixos Premium Dubai 
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až pro 2 děti ubytování zdarma 
1. dítě do 12 let | 2. dítě do 12 let
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP | AI

PLÁŽ
CCA 100 M

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 37 KM

POLOHA

•  Leží přímo v luxusní čtvrti Dubaje 

– v Marině

•  Nákupní možnosti, restaurace 

a kavárny jsou přímo u hotelu, na 

pěkné pěší promenádě The Walk

•  Stanice metra Jumeirah Lake 

Towers je vzdálena cca 1,3 km od 

hotelu

•  Ski Dubai a nákupní centrum Mall 

of the Emirates cca 12 km

•  Burj Khalifa a nákupní centrum 

Dubai Mall cca 24 km

• Letiště Dubaj cca 37 km

PLÁŽ

• Pláž s jemným pískem cca 100 m 

• Oddělena pěší promenádou

• Pozvolný vstup do moře 

• Bar, sprchy a restaurace

•  Lehátka a slunečníky za poplatek, 

plážové osušky zdarma

POPIS

• Recepce a směnárna

• 4 restaurace, 3 bary a kavárna

• Nákupní galerie

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• Konferenční místnost

•  1 bazén pro dospělé 

• Dětský bazén

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 

zdarma

UBYTOVÁNÍ 

Pokoj Classic s výhledem na moře

• Centrální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo vanou 

WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Balkon

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Premium s výhledem 

na moře

• Má prostorný koutek k posezení

Pokoj Club Rotana s bočním 

výhledem na moře

• Je prostornější

•  Klienti ubytováni v tomto typu 

pokoje mají umožněný vstup 

do lounge s občerstvením (dle 

otevírací doby) a další výhody, 

více informací na hotelu

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: fi tness, sauna, parní 

lázně

•  Za poplatek: wellness, vířivka, 

masáže, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze, plná penze 

formou bufetu nebo All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, oběd 

a večeře také možné formou 

à la carte, neomezené množství 

místních vybraných alko a nealko 

nápojů (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.rotana.com

Pozn.: Při obsazenosti 4 osob 

v jednom pokoji poskytuje hotel 

pouze jednu přistýlku (další nelze 

zajistit ani za poplatek).

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 29

• Nákupní možnosti

• Přátelská atmosféra

• Plážová dovolená

Proč právě sem?

SAE  DUBAJ

Amwaj Rotana Jumeirah Beach 
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MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až pro 2 děti ubytování zdarma 
1. dítě do 12 let | 2. dítě do 12 let
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
S | PP

PLÁŽ
CCA 7 KM

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 10 KM

POLOHA

• Přímo na Sheikh Zayed Road

•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 500 m, kavárny v blízkosti 

hotelu

•  Stanice metra World Trade Centre 

cca 200 m

• Autobusová zastávka cca 100 m

•  Možnost využít hotelový minibus 

do dubajských nákupních center 

zdarma

• Letiště Dubaj cca 10 km

PLÁŽ

•  Nejbližší písčitá pláž, Jumeirah 

Public Beach, cca 7 km

• Vstup do moře pozvolný

• Sprchy a WC

•  Podél pláže jsou kavárny 

a restaurace

• Plážové osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna

• 4 restaurace, 3 bary, kavárna

• Nákupní galerie, minimarket

• Konferenční místnost

• Fitness, wellness

• Kadeřnictví

• Bazén pro dospělé a pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior

• Velikost pokoje cca 41 m2

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV, rádio

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Koutek k posezení

• Set pro přípravu kávy a čaje

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Deluxe

• Velikost pokoje cca 45 m2

• Je prostornější

•  V tomto typu pokoje lze ubytovat 

max. 1 dítě, a to bez přistýlky

Pokoj One bedroom Suite

• Má kuchyňský koutek

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: miniklub, fi tness

•  Za poplatek: masáže, služby 

wellness centra (rozděleno pro 

muže a ženy)

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně nebo polopenze (formou 

bufetu)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.ihg.com

Pozn.: Při obsazenosti 4 osob 

v jednom pokoji poskytuje hotel 

pouze jednu přistýlku (další nelze 

zajistit ani za poplatek).

V pokoji Deluxe sdílí dítě lůžko 

s rodiči (přistýlku nelze zajistit ani 

za poplatek).

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 29

• Sheikh Zayed Road

• Do centra zdarma

• Nákupní možnosti

Proč právě sem?

DUBAJ  SAE

Voco Dubai 
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Aktuální ceny 
a informace

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 36 KM

STRAVOVÁNÍ
S | PP

POLOHA

• Mall of the Emirates cca 14 km

•  Promenáda The Walk v těsné 

blízkosti

• Restaurace a bary v areálu hotelu

• Letiště Dubaj cca 36 km

PLÁŽ 

•  Vlastní písčitá pláž s jemným 

pískem u hotelu

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• Několik restaurací a barů

• Kavárna

• Fitness

• Wellness

•  Bazén

• Oddělený bazén pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

• Dětské hřiště, dětský klub

•  Shuttle bus na některá místa 

v Dubaji zdarma (více informací 

na místě)

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

v lobby a na pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe s výhledem na 

residenční část Jumeirah

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV

• Set pro přípravu kávy a čaje

•  Minibar za poplatek (voda 

zdarma)

• Bezpečnostní schránka zdarma

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Deluxe s výhledem na moře

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: fi tness centrum, 

sauna,stolní tenis, plážový 

volejbal, kulečník, fotbal, squash

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, vodní sporty na pláži, 

potápěčské centrum

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně a polopenze formou 

bufetu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.marriott.com

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 29

• Přímo u pláže

• Elegantní hotel

• Bohaté sportovní vyžití

Proč právě sem?

SAE  DUBAJ 4,0

Sheraton Jumeirah Beach Resort 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 46 KM

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

DUBAJ  SAEHODNOCENÍ TRIPADVISOR

Anantara The Palm Dubai 

POLOHA

• Klidné místo

• Restaurace a bary přímo v hotelu

•  Vodní park Aquaventure cca 4 km 

v hotelu Atlantis The Palm

•  Nákupní centrum Mall of the 

Emirates se Ski Dubai cca 18 km 

•  Burj Khalifa, dubajská fontána 

a nákupní centrum Dubaj Mall 

cca 31 km

• Letiště Dubaj cca 46 km

PLÁŽ

•  Dlouhá pláž s jemným a bílým 

pískem leží přímo u hotelu

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnný automat 

• Několik restaurací, bar a kavárna

• Obchůdky

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• Konferenční místnost

• Společenská místnost

• Tropická zahrada

• 3 bazény pro dospělé

• Bazén pro děti

•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Set pro přípravu čaje a kávy

• Koutek k posezení

• Balkon

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Premier

• Velikost pokoje cca 47 m²

•  Je stejně vybaven jako standardní 

pokoj

•  S výhledem na lagunu nebo na 

bazén

Pokoj Deluxe

• Velikost pokoje cca 52 m²

•  Je stejně vybaven jako standardní 

pokoj

•  S výhledem na lagunu nebo na 

bazén

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: miniklub, plážový 

volejbal, kulečník, sauna, parní 

lázeň, stolní tenis

•  Za poplatek: masáže, služby 

wellness centra, vodní sporty na 

pláži

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze nebo 

možnost plné penze

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.anantara.com

Pozn.: Dítě do 5 let je bez nároku 

na přistýlku (nelze zajistit ani za 

poplatek).

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 29

• Luxusní dovolená

• Palmový ostrov

• Krásná pláž

Proč právě sem?

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

SAE  DUBAJ

Aloft Palm Jumeirah 

PLÁŽ
CCA 300 M

STRAVOVÁNÍ
SNÍDANĚ 

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 42 KM

POLOHA

•  Restaurace, bary a kavárna 

v areálu hotelu

• Mall of the Emirates cca 20 km

• Vodní park Aquaventure cca 5 km

•  Dubai Mall a Burj Khalifa 

cca 31 km

• Letiště Dubaj cca 42 km

PLÁŽ 

•  Vlastní písčitá pláž s jemným 

pískem cca 300 m

• Pozvolný vstup do moře

• Bar

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna

• Několik restaurací a barů

• Fitness, wellness

• Celoročně vyhřívaný bazén

• Dětský bazén

• Lehátka a slunečníky zdarma

•  Shuttle bus na některá místa 

v Dubaji zdarma (více informací 

na místě)

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici na 

recepci, v lobby a na pokojích 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Aloft

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC

• Vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

•  Žehlička a žehlicí prkno na 

vyžádání zdarma

SPORT A ZÁBAVA 

• Zdarma: fi tness centrum

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ

• Snídaně formou bufetu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |  

www.aloftpalmjumeirah.com

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 29

• Přátelská atmosféra

• Moderní hotel

• Bohaté sportovní vyžití

Proč právě sem?

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 40 KM

PLÁŽ
CCA 500 M

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

4,0 DUBAJ  SAE

Marina Byblos 

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 500 m

• Restaurace a bary přímo u hotelu

•  Stanice metra Jumeirah Lakes 

Towers je vzdálena cca 700 m 

•  Ski Dubai a nákupní centrum Mall 

of the Emirates je cca 11 km

•  Burj Khalifa a nákupní centrum 

Dubai Mall cca 23 km

• Letiště Dubaj cca 40 km

PLÁŽ

•  Pláž Jumeirah Beach s jemným 

a bílým pískem je vzdálena 

cca 500 m od hotelu 

•  Podél pláže je několik restaurací 

a kaváren 

• Pozvolný vstup do moře

• Sprchy a WC

•  Plážové osušky jsou na vratnou 

zálohu

POPIS

• Recepce a směnárna

• 2 restaurace a 2 bary

• Nákupní galerie

• Wellness, kadeřnictví

• Konferenční místnost

• Noční klub

•  Střešní bazén s částí pro děti 

a slunečnou terasou 

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi je ve všech veřejných 

prostorách hotelu zdarma

• Wi-Fi na pokojích za poplatek

UBYTOVÁNÍ 

Standardní pokoj

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Koutek k posezení

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: večerní programy, šipky, 

služby wellness centra, sauna

• Za poplatek: kulečník, masáže

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze nebo 

možnost plné penze

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.marinabybloshotel.com

Pozn.: Děti do 12 let sdílejí lůžko 

s rodiči, přistýlka není možná ani za 

poplatek.

V případě obsazenosti 4 osob je 

poskytnuta pouze 1 přistýlka.

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 29

• Skvělá lokalita

• Wellness

• Střešní bazén

Proč právě sem?

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 6 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 32 KM

PLÁŽ
CCA 5 KM

STRAVOVÁNÍ
S | PP

4,0

Armada Bluebay 

SAE  DUBAJ

POLOHA

• Nákupní možnosti cca 8 km

• Minimarket v blízkosti hotelu

• Restaurace a bary přímo v hotelu

•  Stanice metra Damac Properties 

cca 200 m

•  Nákupní centrum Mall of the 

Emirates a Ski Dubai cca 12 km 

• Letiště Dubaj cca 32 km

PLÁŽ 

•  Veřejná písčitá pláž Marina Beach 

se nachází cca 5 km od hotelu

• Je oddělena místní komunikací

• Hotelový minibus zdarma

• Sprchy, WC

•  Kolem pláže je spoustu kaváren 

a restaurací

•  Plážové osušky na vratnou zálohu 

cca 100 AED

POPIS 

• Recepce a směnárna

• 4 restaurace a 2 bary

• Diskotéka, fi tness, wellness

• Konferenční místnost

• Bazén pro dospělé i děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 

zdarma

• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe

• Výhled na město

• Centrální klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Minilednička zdarma

• Koutek k posezení

• Balkon (některé pokoje)

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Premium

• Velikost pokoje cca 28 m2

•  Je stejně vybavený jako pokoj 

Deluxe

•  Zrenovovaný pokoj ve vyšších 

patrech s výhledem na Dubaj 

• Balkon (některé pokoje)

SPORT A ZÁBAVA

• Zdarma: fi tness centrum

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže

STRAVOVÁNÍ 

•  Snídaně nebo možnost 

polopenze (snídaně formou 

bufetu, večeře formou 

servírovaného menu)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.bluebayresorts.com

Pozn.: Děti do 6 let sdílejí lůžko 

s rodiči (přistýlka není možná ani za 

poplatek).

V případě obsazenosti 4 osob je 

poskytnuta pouze 1 přistýlka.

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 29

• Luxusní dovolená

• Vynikající lokalita

• Fitness

Proč právě sem?

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 12 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 15 KM

PLÁŽ
CCA 8 KM

STRAVOVÁNÍ
S | PP

4,0 DUBAJ  SAE

Citymax Bur Dubai 

POLOHA

•  Přímo v centru Dubaje, ve čtvrti 

Bur Dubai

•  Autobusová zastávka v blízkosti 

hotelu, nejbližší stanice metra 

cca 1,7 km

•  Nákupní centrum Dubai Mall 

a Burj Khalifa cca 8 km

•  Hotelový minibus do Mercato 

Mall zdarma

• Letiště Dubaj cca 15 km

PLÁŽ

•  Písčitá pláž Jumeirah Public 

Beach cca 8 km

•  Písčitá pláž Mamzar Public Beach 

cca 14 km

• Vstup do moře pozvolný

•  Hotel zajišťuje dopravu na pláž 

zdarma

• Sprchy, WC

•  Lehátka a slunečníky za poplatek, 

plážové osušky za poplatek a na 

vratnou zálohu

POPIS

• Recepce, směnárna

• 3 restaurace, bar, kavárna

• Bazén

•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minilednička zdarma

• Minibar za poplatek

• Koutek k posezení

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: šipky (vratná záloha 

cca 50 AED)

• Za poplatek: kulečník

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně nebo polopenze formou 

bufetu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.citymaxhotels.com

Pozn.: Dítě je s rodiči na sdíleném 

lůžku, bez nároku na přistýlku (lze 

zajistit za poplatek). 

Při obsazenosti 3 dospělých osob 

v jednom pokoji poskytuje hotel 

jednu přistýlku formou pohovky 

nebo rozkládacího lehátka.

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 29

• Moderní hotel

• Centrum města

• Doprava na pláž zdarma

Proč právě sem?

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 5 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až pro 2 děti ubytování zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 6 let
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ULTRA ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 150 KM

• Přímo u pláže

• Pro náročnou klientelu

• V blízkosti atrakcí emirátu

Proč právě sem?
POLOHA

• Centrum Abu Dhabi cca 20 km

• Restaurace a bary v areálu hotelu

• Letiště Dubaj cca 150 km

PLÁŽ 

•  Vlastní písčitá pláž s jemným 

pískem u hotelu

• Strmější vstup do moře

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna

• Několik restaurací a barů

• Fitness, wellness, kadeřnictví

•  Bazén se slanou vodou, bazén 

pro děti

INTERNET

•  Wi-Fi na recepci a na pokojích 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe s výhledem 

do zahrady

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Minibar zdarma

• Balkon nebo terasa

Pokoj Deluxe s výhledem na moře

Pokoj Premium se vstupem 

do bazénu

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Deluxe

• Má přímý vstup do bazénu 

Pokoj Suite s výhledem 

do zahrady

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Deluxe

• Má ložnici a obývací pokoj

Pokoj Suite s výhledem na moře

Pokoj rodinný Suite

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Deluxe

• Má ložnici a obývací pokoj

• Má přímý vstup do bazénu

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: fi tness, sauna, miniklub, 

dětské hřiště, aquapark 

• Za poplatek: masáže, wellness

STRAVOVÁNÍ

•  Ultra All Inclusive: snídaně, obědy 

a večeře formou bufetu, možnost 

navštívit à la carte restaurace 

(nutná předchozí rezervace), 

neomezené množství vybraných 

alkoholických a nealkoholických 

nápojů místní a zahraniční 

výroby v barech a restauracích 

dle jejich otevírací doby (alkohol 

je podáván do 2.00), minibar 

na pokoji (nealko nápoje a pivo 

doplňováno denně)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

http://saadiyatisland.rixos.com

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 29

Rixos Saadiyat Island 

SAE  ABU DHABI

POKOJ PREMIUM
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až pro 2 děti ubytování zdarma 
1. dítě do 12 let | 2. dítě do 12 let
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP | AI

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 160 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace, bary a kavárny přímo 

v areálu hotelu

• Letiště Dubaj cca 160 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž leží přímo u hotelu

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce 

• Restaurace a bar

• Obchůdky, kavárna

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• Konferenční místnost

•  Bazén pro dospělé, s oddělenou 

částí pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení ve všech 

veřejných prostorách hotelu, 

včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Classic

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Koutek k posezení

• Balkon 

Pokoj Classic Plus

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Classic

• Má výhled na moře

Pokoj Premium

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Classic, ale nemá balkon

• Je prostornější

• Má navíc kuchyňský koutek

Pokoj Classic Suite

• Je ještě prostornější

•  Má oddělenou ložnici a obývací 

pokoj

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: dětské hřiště, miniklub, 

fi tness centrum, sauna, parní 

lázeň, tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: masáže, vodní 

sporty

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze (snídaně 

a večeře formou bufetu), plná 

penze nebo možnost All Inclusive

•  V hotelu se nepodávají 

alkoholické nápoje

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu nebo 

à la carte, neomezené množství 

místních nealkoholických nápojů 

(11.00–18.00)

•  Dine Around: možnost využívat 

po předchozí rezervaci à la carte 

restaurace (Horizon, Kamoon)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.rotana.com

Pozn.: Při obsazenosti 4 osob 

v jednom pokoji poskytuje hotel 

pouze jednu přistýlku (další nelze 

zajistit ani za poplatek).

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 29

• Fitness

• Skvělá poloha

• Široké sportovní vyžití

Proč právě sem?

ABU DHABI  SAE

Khalidiya Palace Rayhaan By Rotana 
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až pro 2 děti ubytování zdarma 
1. dítě do 12 let | 2. dítě do 12 let
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP | AI

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 150 KM

POLOHA

•  Nákupní možnosti, restaurace, 

bary a kavárny v areálu hotelu

• Abu Dhabi Mall cca 200 m

• Letiště Dubaj cca 150 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž leží přímo u hotelu

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, obchůdky

• Několik restaurací, barů a kavárna

• Fitness, wellness, kadeřnictví

•  Bazén pro dospělé a bazén pro 

děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve veřejných prostorách 

hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Classic

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV, rádio

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Set pro přípravu čaje a kávy

• Dětská postýlka na vyžádání

Pokoj Premium

• Velikost pokoje cca 40 m²

• Je prostornější

Pokoj Premium Family

• Velikost pokoje cca 55 m²

Pokoj Club Rotana

• Velikost pokoje cca 40 m²

• Check-in na soukromé recepci

•  Vstup do salonku Club Rotana 

s možností snídaně a večerních 

koktejlů zdarma (6.00–1.00)

• Má navíc balkon

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: dětské hřiště, miniklub, 

kulečník, fi tness, sauna, parní 

lázeň, stolní tenis, tenis bez 

osvětlení

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze, plná penze 

nebo All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, 

neomezené množství vybraných 

místních alko a nealko nápojů 

(11.00–23.30)

•  Dine Around: možnost využívat 

všechny à la carte restaurace 

(nutná rezervace)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.rotana.com

Pozn.: Při obsazenosti 4 osob 

(2 dospělí + 2 děti) v jednom pokoji 

poskytuje hotel pouze jednu při-

stýlku (další nelze zajistit ani za 

poplatek).

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 29

• Vynikající úroveň služeb

• Skvělá poloha

• Široké sportovní vyžití

Proč právě sem?

SAE  ABU DHABI

Beach Rotana 
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Aktuální ceny 
a informace

LETIŠTĚ
DUBAJ CCA 26 KM

PLÁŽ
CCA 100 M

STRAVOVÁNÍ
S | PP

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary jsou v okolí 

hotelu

•  Hotelový minibus do Dubaje 

zdarma

• Letiště Dubaj cca 26 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž cca 100 m od hotelu

• Je oddělena místní komunikací

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• 2 restaurace 

• Fitness

• Wellness

• Konferenční místnost

•  Krytý bazén pro dospělé 

s oddělenou částí pro děti

• Lehátka u krytého bazénu zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve veřejných prostorách, 

včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Velikost pokoje cca 25 m²

• Má výhled na město

•  Centrální klimatizace 

s individuálním ovládáním

•  Koupelna se sprchou a WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon, TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minilednička zdarma

• Set pro přípravu kávy a čaje

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Deluxe s výhledem na moře

• Velikost pokoje cca 49 m²

•  Je stejně vybavený jako 

standardní pokoj, ale je 

prostornější

• Má navíc koutek k posezení

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: služby wellness centra, 

fi tness centrum, sauna, parní 

lázně, volejbal

•  Za poplatek: masáže, vodní 

sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně nebo možnost 

polopenze

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.ramadabeachajman.com

Pozn.: Dítě je s rodiči na sdíle-

ném lůžku, bez nároku na přistýlku 

(nelze zajistit ani za poplatek).

• Wellness

• Soukromá pláž

• Krytý bazén

Proč právě sem?

AJMAN  SAE

Ramada Beach Hotel Ajman 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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SAE  VÝLETY

Tradiční Dubaj
– půldenní výlet

Objevte starobylou a moderní Dubaj. Výlet 

začíná zastávkou na fotografi e u proslulého 

Burj Al Arab, nejvyššího a jediného „sed-

mihvězdičkového“ hotelu světa. Následující 

zastávkou je další architektonický zázrak 

– mešita Jumeirah. Pokračovat budeme 

do Starého města Dubaje – do historic-

ké čtvrti Bastakia. Zde si budete moci pro-

hlédnout zrekonstruované historické per-

ské domy, jež tu stály již před stovkami 

let. Domečky jsou většinou dvoupatrové 

a mají velmi jednoduchou fasádu. Dveře 

jsou však krásně vyřezávané. Následuje 

příjemná plavba přes Creek, tradiční loď-

kou Abrou. Prohlídku zakončíme návště-

vou trhu s kořením a známého Gold Souku 

(trhu se zlatem), kam nás přes Dubai Creek 

zaveze vodní taxi.

Moderní Dubaj
– půldenní výlet

Poznejte s  námi krásy moderní Duba-

je! Uvidíte veškeré světoznámé turistické 

atrakce tohoto okouzlujícího města. První 

zastávka bude u luxusního hotelu Burj Al 

Arab. Následně budete mít prostor vyfo-

tografovat si impozantní a zároveň nejvyšší 

budovu světa – Burj Khalifu. Poté se vydá-

me podél oblasti Jumeirah až na proslulý 

ostrov The Palm (uměle vybudovaný ost-

rov v moři ve tvaru palmy). Palmovým ost-

rovem dojedeme k přepychovému hotelu 

The Atlantis. Cesta pokračuje do dubajské 

Mariny, kde bude prostor udělat si krátkou 

procházku a fotografi e. Posléze zamíříme 

do obrovského nákupního centra Mall of 

the Emirates, kde se nachází lyžařské cent-

rum Ski Dubai. Poslední zastávkou je Aqua-

rium v nákupním centru Dubai Mall, které 

se rozkládá přímo u Burj Khalify a obrovské 

dubajské fontány.

Abu Dhabi – celodenní výlet

Moderní architektura a široké zelené bul-

váry charakterizují hlavní město Spojených 

arabských emirátů. Během výletu bude 

prostor na fotografi ckou zastávku u „bílé 

pevnosti“ Al Husn Palace. Dále uvidíte velmi 

luxusní hotel, jenž připomíná palác z pohá-

dek, Emirates Palace. Následuje prohlíd-

ka úchvatné a světoznámé Velké mešity 

Sheikha Zayeda (nutný vhodný dress code). 

Po prohlídce budete moci obdivovat krá-

sy Abu Dhabi přímo z promenády Corni-

che. Poslední zastávkou bude trať formule 

1 (zvenku).

Safari – pouštní dobrodružství

Během odpoledního výletu navštívíte 

poušť východně od Dubaje. Po vzrušující 

jízdě písečnými dunami budeme pokra-

čovat do tradiční arabské vesnice, kde se 

můžete projet na velbloudovi, nechat se 

pokreslit henou, zakouřit si vodní dýmku 

nebo vyzkoušet tradiční arabské oděvy. Po 

západu slunce následuje barbecue večeře 

a představení břišní tanečnice.

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

Burj Al Arab

Vychutnejte si dokonalý luxus a špičkový 

servis tohoto úchvatného „sedmihvězdič-

kového“ hotelu. Čas strávený v Burj Al Arab 

pro vás zajisté bude nezapomenutelným 

zážitkem. 

Možnost nakombinovat nejrůznější balíč-

ky služeb (oběd, večeři, odpolední koktejl 

nebo kávu a čaj).

Burj Khalifa

Nezapomenutelný výhled na město Dubaj 

a na oceán z vyhlídky ve 124. patře (452 

metrů). Uvidíte celé město a nejúžasnější 

místa v Dubaji téměř z oblak. Naskytne se 

vám pohled na celou Sheikh Zayed Road 

s luxusními výškovými budovami nebo na 

obrovskou dubajskou fontánu. Je možné si 

zakoupit jen vstupenky do budovy, anebo 

kompletní výlet s transferem.
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Večerní výlet loďkou dhow 

Vychutnejte si odpočinkovou plavbu tra-

diční dřevěnou lodičkou dhow. Můžete si 

vybrat, zda poplujete podél dubajského 

kanálu Creek nebo luxusní dubajskou Mari-

nou. Naskytne se vám okouzlující pohled na 

osvětlenou noční Dubaj, uvidíte přepychové 

výškové budovy a budete mít příležitost si 

udělat krásné fotografi e. Součástí výletu je 

také vynikající večeře formou mezinárod-

ního bufetu.

Ferrari World

Nejoblíbenější a nejnavštěvovanější atrak-

cí v Abu Dhabi je bezesporu zábavní park 

Ferrari World, jehož střecha je pokryta 

obrovskou rudou kapotou, která ho činí 

naprosto nepřehlédnutelným. Nejrychlejší 

horská dráha na světě se zrychlením z nuly 

až na 240 km/h během necelých pěti vte-

řin a desítky dalších atrakcí vám zvednou 

hladinu adrenalinu v krvi. Dále zde nalez-

nete obrovskou galerii vozů značky Ferrari 

a několik kaváren, restaurací a obchůdků. 

Tohle bude nezapomenutelný zážitek. 

Popisy výletů jsou pouze

informační a nezávazné. 

Bližší info o jejich programu 

obdržíte v destinaci. 

 Více na www.blue-style.cz

Dubai Parks

Prožijte den plný zábavy a  nevšedních 

zážitků! Tento výlet vás zavede do světa 

nikdy nekončící zábavy. Dubai Park je nej-

větší zábavní park na Středním východě 

a nachází se přímo na proslulé ulici Sheikh 

Zayed Road. Park se skládá z několika čás-

tí. Každá část je něčím specifi cká a má své 

vlastní téma. Můžete tedy navštívit Legoland 

Dubai, Legoland Water Park, Bollywood 

Parks Dubai a Motiongate Dubai. Během 

dne plného zábavy a radovánek si můžete 

zařádit na jedné z mnoha skvělých atrakcí 

či navštívit spoustu restaurací a obchůdků. 

Na své si přijde naprosto každý.

Den v aquaparku Atlantis

Chcete prožít nezapomenutelný den, 

odpočinout si a  zažít adrenalin? Pak je 

tento výlet právě pro vás. Můžete relaxo-

vat na krásné pláži, vykoupat se v moři, ale 

především zažít mnoho zábavy na tobo-

ganech, skluzavkách nebo třeba v divoké 

peřeji. Odhalte vodní svět nekončící zábavy 

a atrakcí. 
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Egypt
CELOROČNÍ POHODA

U RUDÉHO MOŘE

Hurghada 62

Marsa Alam 94

Sharm El Sheikh 124

Mnoho dalších

hotelů najdete na

 www.blue-style.cz
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To musíte zažít!
Ačkoliv historie této čarokrásné země i nadále patří 

mezi její největší lákadla, tak se stále větší oblibě 

těší i nejrůznější sportovní a adrenalinové zážitky 

nejen na moři, ale i v poušti. Kromě adrenalinových vodních 

sportů, potápění či šnorchlování si vychutnejte divokou jízdu 

v luxusním džípu nebo na pohodlné čtyřkolce.

Průměrné
teploty

Doba letu

CCA 4,5 hhhhhh

EGYPT

ČR

28° 24°
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Země faraonů
Egypt je zemí, ve které se snoubí dávná historie dob faraonů s moderní civilizací. Moře 

je průzračné a místy temně azurové. Jeho barvy oživují tisíce druhů rybek, korálů, pod-

mořské jeskyně a vraky lodí. Egypt neoplývá pouze podmořskými krásami. Učaruje kaž-

dého návštěvníka nejen tajemstvím obklopenými pyramidami, ze kterých se doslova tají 

dech, ale i bohatou historií.

E
gypt je rájem pro každého, 

kdo si chce užít rozmani-

tou dovolenou se vším 

všudy! Koupání a potápění 

v Rudém moři, pravé pou-

štní dobrodružství, jízda na velblou-

dech a čtyřkolkách, plavba po Nilu 

ke starověkým chrámům a hrobkám 

a mnoho dalšího na vás čeká v této 

africko-asijské zemi!

Řeč
Úředním jazykem je arabština. Pra-

covníci ve státních institucích a pod-

nikatelé mluví anglicky. Rovněž vět-

šina publikací je v arabsko-anglické 

mutaci. Okrajově se používá fran-

couzština a němčina.

Kuchyně
Egyptská kuchyně zahrnuje velké 

množství pokrmů. Pro ty, kteří mají 

rádi maso, nabízí zejména různě 

upravené jehněčí a skopové (např. 

kebab). Ze sladkostí lze doporu-

čit proslulou lahůdku om ali, což 

je dezert z oříšků, mléka, hrozinek 

a kokosu, a také baklavu. Pravý mus-

lim má pití alkoholu zakázáno. Veli-

ce oblíbený je čaj podávaný s lístkem 

máty.

Měna
Měnou v Egyptě je egyptská libra (LE), 

ta se dělí na 100 piastrů (PT). 1 EUR 

= cca 19 LE, 1 USD = cca 17 LE, 1 LE 

= cca 1,40 Kč. Doporučujeme vzít 

si s sebou dostatek hotovosti v EUR 

nebo USD, jelikož na tržištích, výlet-

ních místech a lodích na Nilu se pla-

tí výhradně hotovostí. Kreditní karty 

akceptuje většina hotelů a obchodů. 

Institut povinné směny valut v EAR 

neexistuje. Nedoporučuje se smě-

na peněz na černém trhu, vzhledem 

k možným postihům ze strany míst-

ních orgánů a také vzhledem k bez-

pečnostním rizikům. Finanční pro-

středky je lepší směňovat v bankách, 

směnárnách a mezinárodních hote-

lech. Do Egypta lze dovážet a vyvážet 

jakoukoliv volně směnitelnou měnu 

v neomezeném množství, ale dovézt 

nebo vyvézt můžete maximálně 

1000 LE. České koruny není možno 

v Egyptě směnit.

Časový rozdíl
Ofi ciálním volným dnem v týdnu je 

pátek. Banky mají zavřeno v pátek 

a sobotu. Ministerstva a státní institu-

ce jsou uzavřeny ve čtvrtek a v pátek, 

případně v pátek a v sobotu. Prodejní 

doba je převážně od 10.00 do 24.00 

hodin, státní obchody ale mnohdy 

zavírají již kolem 21. hodiny, meziná-

rodní supermarkety jsou často ote-

vřeny celých 24 hodin.

Cestovní pas, 
vízum a očkování
Občané České republiky potřebu-

jí pro cestu do Egypta cestovní pas 

s dobou platnosti nejméně 6 měsí-

ců po návratu z Egypta. Občané ČR 

mohou získat vízum za poplatek 

na mezinárodních letištích v Káhi-

ře, Hurghadě, Marsa Alam a Sharm 

El Sheikhu. Turistické vízum je na 

letišti vlepeno do pasu, je platné 

pro jeden vstup a maximální délku 

pobytu jeden měsíc. O vízum mohou 

občané ČR také požádat na zastupi-

telském úřadě EAR v Praze, cena za 

vízum je v tomto případě vyšší než 

poplatek, který zaplatí turista po pří-

letu na letišti. Vzhledem k možným 

změnám týkajících se vstupu a poby-

tu v Egyptě doporučujeme, abyste si 

před cestou ověřili, zda se podmínky 

pro vstup a pobyt nezměnily. Aktu-

ální informace o  vízech je možné 

získat na internetové adrese Minis-

terstva zahraniční EAR, www.mfa.

gov.eg. Je zde také formulář žádos-

ti o egyptské vízum. Pokud nejste 

občany ČR, informujte se na Velvy-

slanectví Egypta v Praze o podmín-

kách vstupu a pobytu.

Mezinárodní očkovací průkaz není 

při vstupu do země vyžadován. Kro-

mě běžných očkování v ČR (tetanus, 

polio) je velmi žádoucí očkování 

Aquaparky
Neváhejte a vyberte si 

báječné hotely 
s aquaparkem a prožijte 
nekonečnou zábavu na 

vodních atrakcích.

Podmořský ráj
Kde jinde si užít 

dokonalejší podmořský 
život než právě 

v Egyptě? Téměř 
každý hotel má své 

potápěčské centrum.

Bohaté
All Inclusive

Velký výběr, vynikající 
chuť a občerstvení 

během dne! Egyptské 
All Inclusive patří 
mezi ta nejlepší.
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Velvyslanectví České republiky 

v Egyptě

4, Dokki Street, 12511 Giza, Cairo

   +20 233 339 700

operátor 233 339 701

  cairo@embassy.mzv.cz

  www.mzv.cz/cairo

Velvyslanectví Egyptské arabské 

republiky v ČR

Pelléova 14

160 00, Praha 6-Bubeneč

   +420 224 311 506

   egembassy.prague@gmail.com

Důležité kontakty

Průměrné teploty během roku

Mapa

Kompletní a aktuální informace o režimech vstupu, zastupitelských úřadech a zdravot-

ních dokladech (např. povinné očkování) naleznete na www.mzv.cz.

Časový rozdíl
jako v ČR v době letního času
+ 1 hodina v době zimního času

Měna
egyptská libra
1 LE = 100 piastrů

Hlavní město
Káhira

Elektrické napětí
220 V

Ofi ciální jazyk
arabština

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

24 22 24 21 25 22 27 22 30 23 32 24 33 25 33 26 32 28 30 27 26 24 25 24

Jde o denní teploty a mají orientační charakter. Počasí v destinacích se může změnit 

v závislosti na vnějších vlivech, které nemůžeme ani ovlivnit, ani předpokládat předem.

Sharm
El Sheikh

Hurghada

Káhira

Marsa Alam

EGYPT

STŘEDOZEMNÍ MOŘE

RUDÉ MOŘE

SAÚDSKÁ
ARÁBIE

JORDÁNSKO

návštěvníků Egypta proti žlouten-

ce typu A a B a dále je doporuče-

no očkování proti břišnímu tyfu 

a meningitidě A, C.

Celní a devizové předpisy
Do Egypta je zakázán dovoz potravin, 

alkoholu, pornografi e, zbraní a všech 

druhů drog. Je striktně zakázán 

vývoz památek a zlata v nezpracova-

né podobě. Postihy za prodej a pře-

chovávání drog jsou přísné a pohy-

bují se řádově v desítkách let odnětí 

svobody. Za nedovolené držení drog 

může být udělen i trest smrti. Mno-

ho léků a  podpůrných prostředků 

podléhá přísnému režimu kontro-

ly, zejména pokud jde o jejich vývoz 

z Egypta. Turista přijíždějící do Egyp-

ta má právo na nákup zboží z bez-

celních obchodů (Duty Free Shops) 

v určité kumulované výši (aktuální 

částka je k dispozici u egyptské celní 

služby při příletu/příjezdu) za kalen-

dářní rok na letišti a vybraných mís-

tech v Káhiře a Alexandrii do 24 hodin 

po příletu. Egyptské úřady se snaží 

chránit přírodní bohatství Rudé-

ho moře. Je přísně zakázán vývoz 

mušlí nebo korálů atd., pod pokutou 

až několika set dolarů.

Pláže, slunečníky, lehátka
Hotelové pláže jsou převážně 

soukromé s  vlastními slunečníky 

a lehátky, které jsou většinou hos-

tům poskytovány zdarma. K dispo-

zici zde bývají sprchy, barový servis, 

potápěčské kluby a  vodní sporty. 

Počítejte s tím, že veřejné i hotelové 

pláže jsou přístupné nejen hotelo-

vým hostům. Všechny pláže nejsou 

jen písčité, některé jsou směsí pís-

ku, malých kamínků, mušlí a úlom-

ků korálů. Pláže v letovisku Hurghada 

jsou většinou menší a téměř každý 

hotel má své vlastní molo – přístav 

pro výletní lodě. Moře v oblasti Marsa 

Alam a Sharm El Sheikh je zkraje od 

pláže většinou mělké s korálovým 

podložím, a  proto doporučujeme 

vhodnou obuv do vody. Přístup do 

moře pak často bývá možný pouze 

z mola. Veřejné pláže jsou vybaveny 

skromněji a cizincům na nich občas 

vadí až přílišná zvědavost místních. 

Z důvodu častého výskytu mořských 

ježků na některých plážích doporu-

čujeme obuv do vody. Korálové útesy 

jsou v Rudém moři chráněny, a pro-

to jsou na některých místech zaká-

zány motorizované vodní sporty. 

Některé pláže jsou lemovány oplo-

cením a vstup je umožněn zvláštním 

vchodem, jehož umístění může být 

během sezóny změněno. Vzdálenost 

na pláž je měřena od nejbližšího mís-

ta areálu hotelu k moři. Vzdálenosti 

od hotelu na pláž uvedené v katalo-

gu jsou uvedeny na základě aktuál-

ní situace v době přípravy katalogu 

a mohou se v průběhu sezóny měnit. 

Příroda je neúprosná, a tak i v prázd-

ninových letoviscích dochází k odli-

vu, který způsobí ústup moře, a může 

se tak stát, že do hlubší vody to bude 

dále, než je obvyklé. Tato skutečnost 

však nijak nesnižuje kvalitu pláže 

a nemůže být předmětem případné 

stížnosti. 
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Hurghada
Které egyptské destinaci dát přednost? Hurghada má – stejně jako 

Marsa Alam a Sharm El Sheikh – vlastní letiště. Oproti velice klidné 

Marsa Alam najdete v Hurghadě dost rušných míst, kde to žije ve 

večerních a nočních hodinách. Hurghada nabízí i spoustu nákup-

ních možností. Současně je tu nejvíce pláží s pozvolným vstupem 

do moře a bez nutnosti použití obuvi do vody. 

A
čkoli většinu povrchu 

Egypta pokrývá poušť, 

Hurghada má rozhod-

ně mnoho co nabíd-

nout všem milovní-

kům bezstarostné dovolené. Vydejte 

se s námi na pobřeží Rudého moře, 

jehož krásy jsou oblíbené mezi 

turisty z celého světa. Odpočiňte si 

v moderních hotelech s prosluně-

nými plážemi, vychutnejte si pravou 

arabskou kávu a vodní dýmku spolu 

s atmosférou tohoto živého letovis-

ka nebo se odsud vydejte na výlet 

za jednou z mnoha staroegyptských 

památek, které jsou stále opředeny 

spoustou tajemství.

Hurghada, jež bývala malou rybář-

skou vesnicí, se začala měnit 

v moderní turistické letovisko počát-

kem 80. let minulého století. Z jedné 

strany ji obklopuje poušť a hory, z té 

druhé je omývána Rudým mořem, 

jehož pobřeží je zde dlouhé desítky 

kilometrů. Atraktivitu tohoto leto-

viska také zvyšuje celoročně slun-

né počasí. Pokud si chcete hlavně 

odpočinout, místní hotely nabízejí 

nepřeberné množství relaxačních 

možností a kvalitní servis. Těm, kte-

ří vyznávají aktivní dovolenou, jsou 

nabízeny různé vodní sporty včetně 

potápění a windsurfi ngu či výlety do 

pouště na velbloudech i terénních 

čtyřkolkách. Hurghada jako tako-

vá nemá žádnou historickou hod-

notu, ale pro milovníky historie má 

ideální polohu pro návštěvu Káhiry 

a přilehlých pyramid v Gíze či Luxo-

ru, Údolí králů a chrámového kom-

plexu v Karnaku. 

Průzračné Rudé moře je hlavním 

důvodem, díky němuž se Hurghada 

těší tak veliké oblibě. Na své si přijdou 

nejen zkušení potápěči, ale i méně 

zdatní, kteří chtějí objevovat pod-

mořský svět se šnorchlem. Korálo-

vé útesy s pestrobarevnými rybkami 

a jinými podmořskými živočichy se 

nacházejí téměř u každého hotelu. 

Oblíbené jsou taktéž výlety na ote-

vřené moře, zejména na ostrovy Gif-

tun či Mahmya.

Pobřeží oblasti Hurghada je také 

nazýváno Hurghadská riviéra. Do 

této lokality, která má téměř 90 

kilometrů, spadají rovněž letoviska 

El Gouna, Makadi Bay, Soma Bay, 

Safaga a Sahl Hasheesh. 

Letoviska
• Hurghada. Toto živé prázdninové 

letovisko lze pomyslně rozdělit na tři 

části – nové centrum Sakkala, staré 

centrum Dahar a směrem na jih Vill-

age Road s promenádou El Mamsha.

Sakkala je rušná část města, kde 

můžete najít hotely, obchůdky, 

kavárny a čajovny. Na konci Sakka-

ly je vybudován přístav Marina, kte-

rý je ideální pro malou procházku 

a posezení s výhledem na přístav. 

Hned vedle Mariny se nachází meši-

ta, která byla dostavěna před pár lety.

Pokud chcete zažít pravou arab-

skou atmosféru, vydejte se do Daha-

ru. Právě zde lze vidět každodenní 

život Egypťanů, několik mešit a ruš-

né ulice, které však nejsou zaplněny 

turisty. Najdete zde také nepřeber-

né množství obchůdků a stánků se 

suvenýry, vodními dýmkami, papy-

rusem, kořením a  dalším zbožím. 

O ceně se zde tradičně smlouvá. 

El Mamsha je klidnější pěší zóna, na 

níž se mimo hotelů nacházejí restau-

race, bary, kluby a různé obchůdky. 

Někde se o ceně smlouvá, někde jsou 

ceny pevně stanoveny. El Mamsha je 

dlouhá cca 20 km a na jejím konci se 

nachází nákupní středisko Senzo Mall 

s obchody světových značek, hyper-

marketem a multikinem. 

Na cestu do některé z těchto oblas-

tí doporučujeme využít služeb taxi. 

Ano, i zde se o ceně smlouvá.

• Makadi Bay. Letovisko Makadi Bay 

je od Hurghady vzdáleno cca 35 km 

a je známé hlavně díky nádherným 

plážím a korálům. Pokud jste nad-

šenci do obdivování krás úchvatné-

ho podmořského světa, nebudete 

zklamáni. Potápěči je hojně navště-

vovaný záliv Sharm El Arab, který je 

považován za jedno z nejlepších míst 

k  potápění. V  Makadi Bay najdete 

převážně luxusnější hotelové rezor-

ty s rozlehlými zahradami a služba-

mi na vysoké úrovni. Makadi Bay má 

také malé centrum, kde se dá pose-

dět v kavárně či nakoupit suvenýry.

• El Gouna. Zhruba 30 km severně 

od Hurghady je vybudováno leto-

visko El Gouna, které se dá nazvat 

miniaturním městečkem. Nacházejí 

se zde hotely, nemocnice, školy, gol-

fové hřiště, restaurace, bary, menší 

muzeum, akvárium a  jiné atrakce. 

Hotely zde jsou rozmístěny kolem 

lagun. Koupat se můžete nejen 

v nich, ale i na pláži, na kterou vás 

dopraví lodičky vypravované hotely. 

Jsou tu také ideální podmínky pro 
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POPIS DESTINACE  HURGHADA

surfování. V  pravidelných interva-

lech je zajištěna rovněž doprava do 

Hurghady.

• Soma Bay. Toto exkluzivní letovis-

ko se nachází na poloostrově, jenž 

je omýván Rudým mořem. Milovníci 

potápění či windsurfi ngu si zde při-

jdou na své. Na místních písčitých 

plážích najdete širokou nabídku vod-

ních aktivit. V Soma Bay se nalézá 

vyhlášené golfové hřiště Cascades, 

které společně s hotelem Sheraton 

tvoří pátý nejlepší golfový rezort 

afrického kontinentu. 

• Safaga. Safaga se nachází na jižním 

pobřeží Hurghadské riviéry a je nej-

oblíbenější mezi milovníky potápění, 

šnorchlování a windsurfi ngu. Vzhle-

dem ke své klidnější povaze je ideální 

pro rodiny s dětmi, které si mohou 

hrát na některé ze zdejších nádher-

ných pláží. Součástí oblasti je i malá 

promenáda s  několika obchůdky, 

restauracemi a kavárnami. 

• Sahl Hasheesh. Letovisko Sahl 

Hasheesh leží asi 20 km jižně od 

Hurghady. Jedná se o poměrně mla-

dou oblast, která aspiruje na největ-

ší a nejluxusnější středisko v celém 

Egyptě. Toto místo je zatím velmi 

klidné, a proto je vhodné pro ty, kteří 

vyhledávají relaxační dovolenou. 

RUDÉ MOŘE

Safaga

Soma Bay

Makadi Bay
Sahl Hasheeh

El Gouna

HURGHADA
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
24H ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 90 KM

POLOHA

• Klidné místo

• Safaga cca 30 km

•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary jsou přímo v hotelu

• Letiště Hurghada cca 90 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž je přímo u hotelu

•  Pozvolný vstup do moře, místy 

přes korálové podloží (obuv do 

vody)

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnný automat

• Několik restaurací, barů a kavárna

• Nákupní galerie

• Diskotéka

• Fitness, wellness

• Kadeřnictví

• Konferenční místnost

•  3 bazény, z nichž 1 má skluzavky 

a tobogany a bazén pro děti

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi v lobby, na recepci a na 

pokojích zdarma

• Internetová kavárna zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, TV

• Koutek k posezení

• Minibar zdarma

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Rodinný pokoj

•  Je prostornější a má oddělenou 

místnost

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, šipky, 

stolní tenis, fotbal, fi tness, plážový 

volejbal, služby wellness centra, 

sauna, tenis s osvětlením

•  Za poplatek: masáže, potápění, 

vodní sporty, parní lázně

STRAVOVÁNÍ

•  24 hodin All Inclusive: snídaně, 

oběd, večeře formou bufetu, 

snack během dne, odpolední 

káva, čaj, noční snack, místní 

vybrané alko a nealko nápoje 

v barech dle jejich otevírací doby 

24 hodin denně, možnost 1x za 

pobyt navštívit každou z à la carte 

restaurací (po předchozí 

rezervaci), během večeří je 

vyžadován společenský oděv, 

zejména pak u pánů dlouhé 

kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.magiclife.com

• Aquapark

• Šnorchlování a potápění

• Skvělé služby

Proč právě sem?

HURGHADA  SAFAGA

Club Magic Life Kalawy Imperial 
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Klubová dovolená
ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé 

zdarma. Více info o skvělé klubové 

dovolené viz strany 16–19 nebo

na www.blue-style.cz

SAFAGA  HURGHADA
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ULTRA ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 35 KM

POLOHA

•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary cca 15 km

• Letiště Hurghada cca 35 km

PLÁŽ

•  Písčitá pláž s pozvolným vstupem 

leží přímo u areálu hotelu

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnný bankomat

•  8 restaurací a 6 barů (provoz je 

závislý na sezóně)

• Nákupní galerie

• Diskotéka

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• Konferenční místnost

• 6 bazénů a bazén pro děti

• Aquapark zdarma

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici na 

recepci a v lobby zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Minibar zdarma

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Rodinný pokoj

•  Je prostornější a má oddělenou 

ložnici

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

plážový volejbal, fi tness centrum, 

fotbal, šipky, stolní tenis, tenis 

•  Za poplatek: sauna, služby 

wellness centra, masáže, 

kulečník, potápění, vodní sporty, 

tenis s osvětlením

STRAVOVÁNÍ

•  Ultra All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, pozdní 

snídaně, odpolední snack, 

půlnoční snack, odpolední káva, 

čaj a zmrzlina, neomezené 

množství místních vybraných 

alkoholických a nealkoholických 

nápojů (10.00–24.00), minibar na 

pokojích je po příjezdu naplněn 

nealko nápoji (každých 7 dní další 

doplnění nealko nápojů), voda 

denně zdarma, možnost využívat 

všechny à la carte restaurace 

(nutná rezervace)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.sunrise-resorts.com

• Aquapark

• Šnorchlování a potápění

• Skvělé služby

Proč právě sem?

HURGHADA  MAKADI BAY

Sunrise Royal Makadi Resort & Spa 
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Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY

Klubová dovolená
ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé 

zdarma. Více info o skvělé klubové 

dovolené viz strany 16–19 nebo

na www.blue-style.cz

MAKADI BAY  HURGHADA
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 15 KM

STRAVOVÁNÍ
ULTRA ALL INCLUSIVE

POLOHA

• Centrum Hurghady cca 20 km

•  Nejbližší obchůdky, restaurace 

a bary cca 50 m od hotelu

• Letiště Hurghada cca 15 km

PLÁŽ

•  Písčitá pláž s pozvolným vstupem 

je přímo u hotelu

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnný automat

• 4 restaurace, 5 barů

• Nákupní galerie

• Diskotéka

• Fitness, wellness

• Kadeřnictví

•  2 bazény, 1 má oddělenou část 

pro děti

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

•  Možnost využití aquaparku 

zdarma (je součástí hotelu 

Sunrise Garden Beach Resort 

& Spa 5*)

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici ve 

všech veřejných prostorách a na 

pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Minibar zdarma

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Rodinný pokoj

• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, šipky, 

stolní tenis, fotbal, fi tness 

centrum

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, potápění, vodní sporty, 

vířivka

STRAVOVÁNÍ

•  Ultra All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, pozdní 

snídaně, odpolední snack, káva, 

čaj a zákusky, zmrzlina, půlnoční 

snack, neomezené množství 

místních alko a nealko nápojů 

(10.00–24.00) ve vybraných 

restauracích a barech, v hotelu 

je možné neomezeně využívat 

à la carte restaurace (nutná 

rezervace den předem, některé 

z nich za poplatek), minibar na 

pokojích po příjezdu naplněn 

nealko nápoji (každých 7 dní další 

doplnění nealko nápojů), voda 

denně zdarma, klienti mohou 

zdarma využívat veškeré služby 

(i občerstvení) sesterského hotelu 

Sunrise Garden Beach Resort 

& Spa 5*

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.sentidohotels.com

• Aquapark

• Široké sportovní vyžití 

• Přátelská atmosféra

Proč právě sem?

HURGHADA  HURGHADA

Sentido Mamlouk Palace Resort & Spa 

KLUBOVÝ HOTEL
Více info o skvělé klubové 
dovolené viz strany 16–19 

nebo na www.blue-style.cz

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 6 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ULTRA ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 15 KM

POLOHA

• Centrum Hurghady cca 20 km

• Letiště Hurghada cca 15 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u hotelu

• Pozvolný vstup do moře

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnný automat

• 3 restaurace a 6 barů

• Nákupní galerie

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• Diskotéka

•  3 bazény, 1 má oddělenou část 

pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

•  Aquapark zdarma – vstup je 

umožněn dětem od 6 let s min. 

výškou 120 cm

INTERNET

•  Wi-Fi připojení ve všech 

veřejných prostorách a na 

pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Minibar zdarma

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Rodinný pokoj

• Má 2 ložnice

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, šipky, 

stolní tenis, fotbal, fi tness 

centrum, kulečník, volejbal, tenis 

bez osvětlení

•  Za poplatek: wellness, sauna, 

masáže, potápění, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ

•  Ultra All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, pozdní 

snídaně, snack během dne, 

odpolední káva, čaj a zákusky, 

půlnoční snack, zmrzlina během 

večeří, neomezené množství 

vybraných místních alko 

a nealko nápojů (10.00–24.00), 

minibar je po příjezdu naplněn 

nealko nápoji (další doplnění za 

poplatek), voda denně zdarma, 

veškeré služby sesterského 

hotelu Sentido Mamlouk Palace 

Resort & Spa 5* zdarma, možnost 

neomezeně využívat à la carte 

restaurace během večeří (nutná 

rezervace den předem, některé 

z nich za poplatek)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.sunrise-resorts.com

• Aquapark

• Široké sportovní vyžití

• Přátelská atmosféra

Proč právě sem?

HURGHADA  HURGHADA

Sunrise Garden Beach Resort & Spa 

KLUBOVÝ HOTEL
Více info o skvělé klubové 
dovolené viz strany 16–19 

nebo na www.blue-style.cz

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
24H ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 35 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary jsou přímo 

v areálu hotelu

• Letiště Hurghada cca 35 km

PLÁŽ

•  Písčitá pláž se nachází přímo 

u hotelu

• Pozvolný vstup do moře

• Sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce a směnný bankomat

• Několik restaurací a barů, kavárna

• Obchůdky

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• Diskotéka

•  2 bazény pro dospělé a bazén 

pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

v prostorách recepce hotelu 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Velikost pokoje cca 24 m²

• Centrální klimatizace

•  Koupelna s vanou nebo sprchou, 

WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

•  Minibar doplňován denně 

balenou vodou

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Rodinný pokoj

• Velikost pokoje cca 30 m2

• Je prostornější

• Má vanu

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, plážový 

volejbal, kulečník, šipky, fi tness, 

stolní tenis, tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, sauna, parní 

lázeň, potápění, vodní sporty 

STRAVOVÁNÍ

•  24 hodin Ultra All Inclusive: 

snídaně, oběd formou bufetu, 

večeře výběr z menu nebo 

formou bufetu, snack během 

dne, káva, čaj a zákusky, půlnoční 

snack, neomezené množství 

místních vybraných alkoholických 

a nealkoholických nápojů 

v barech a restauracích dle jejich 

otevírací doby (10.00–24.00), 

nealko nápoje jsou k dispozici 

24 hodin denně v lobby baru

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.labranda-hotels.com

• Šnorchlování a potápění

• Krásná pláž 

• Přátelská atmosféra

Proč právě sem?

HURGHADA  MAKADI BAY

Labranda Royal Makadi 
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR4,5
HOTEL

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 15 KM

POLOHA

• Živá atmosféra

•  Do centra Hurghady – Sakkala 

cca 500 m

•  Nejbližší obchůdky, restaurace 

a bary cca 500 m od hotelu

• Letiště Hurghada cca 15 km

PLÁŽ

•  Pláž s jemným pískem přímo 

u hotelu

• Pozvolný vstup do moře

•  Pro vstup do moře jsou 

k dispozici schůdky

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce a bankomat

•  3 restaurace, 2 à la carte 

restaurace, 5 barů a kavárna

• Nákupní galerie, minimarket

• Diskotéka

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• Konferenční místnost

• Bazén

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

 Standardní pokoj s výhledem 

na moře

• Centrální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC

• Telefon, SAT-TV

•  Minibar zdarma (po příjezdu 

naplněn 2 nealko nápoji a vodou, 

další doplnění za poplatek, voda 

denně zdarma)

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

šipky, stolní tenis, fi tness, volejbal

•  Za poplatek: kulečník, sauna, 

služby wellness centra, masáže, 

potápění

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, pozdní 

snídaně, odpolední snack, káva, 

čaj a zákusky, půlnoční snack, 

1x za týden je možné povečeřet 

v každé z à la carte restaurací (po 

předchozí rezervaci), neomezené 

množství vybraných místních 

alko a nealko nápojů (10.00–

24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.sunrise-resorts.com

• Wellness

• Přátelská atmosféra 

• Centrum na dosah

Proč právě sem?

HURGHADA  HURGHADA

Sunrise Holidays Resort 
POUZE PRO

DOSPĚLÉ

16 +

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 35 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti 

a restaurace cca 100 m

• Letiště Hurghada cca 35 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž je přímo u hotelu

•  Vstup do moře je pozvolný, 

místy přes korálové podloží 

(doporučujeme obuv do vody)

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• 2 restaurace, 3 bary

• Nákupní galerie, minimarket

• Diskotéka

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• 2 bazény, 1 s částí pro děti

•  Aquapark nedaleko hotelu 

zdarma (minibus zdarma)

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi na recepci zdarma (150 MB, 

poté za poplatek)

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV

•  Minibar za poplatek (voda denně 

zdarma)

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma 

 Pokoj Superior s bočním 

výhledem na moře

Rodinný Superior

• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy pro 

děti i dospělé, miniklub, dětské 

hřiště, šipky, stolní tenis, fi tness 

centrum, volejbal, tenis bez 

osvětlení, kulečník

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, vodní sporty, tenis 

s osvětlením

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, pozdní 

snídaně, snack, zmrzlina, káva, 

čaj a zákusky, noční občerstvení, 

místní vybrané alko a nealko 

nápoje (24 hodin denně) 

v barech a restauracích dle 

jejich otevírací doby, 2x za pobyt 

možnost povečeřet v à la carte 

restauraci (nutná rezervace), na 

pokoji denně doplňovaný set na 

přípravu kávy a čaje

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.jazhotels.com

• Aquapark

• Šnorchlování

• Bohaté sportovní vyžití

Proč právě sem?

HURGHADA  MAKADI BAY – MADINAT MAKADI

Madinat Makadi Jaz Makadina 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Dítě do 13 let zdarma
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 7 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ULTRA ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 15 KM

POLOHA

• Centrum Hurghady cca 20 km

•  Nejbližší obchůdky cca 500 m

• Restaurace a bary přímo u hotelu

• Letiště Hurghada cca 15 km

PLÁŽ

•  Písčito-oblázková pláž v malé 

laguně přímo u hotelu

• Pozvolný vstup do moře

• Bar, WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce a bankomat

•  1 hlavní restaurace, 5 à la carte 

restaurací, 6 barů a shisha 

kavárna

• Nákupní galerie, diskotéka

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• 2 bazény pro dospělé a 1 pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, v lobby a na 

pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Koutek k posezení

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, plážový volejbal, 

kulečník, šipky, fi tness, fotbal, 

sauna, stolní tenis, tenis, vířivka

•  Za poplatek: masáže, služby 

wellness centra, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ

•  Ultra All Inclusive: snídaně, 

oběd a večeře formou bufetu, 

snack během dne, zmrzlina, 

káva, čaj, noční snack, v hotelu 

je možné neomezeně využívat 

všechny à la carte restaurace 

během večeří (nutná rezervace 

den předem, některé jsou za 

poplatek), neomezené množství 

místních vybraných alkoholických 

a nealkoholických nápojů 

v restauracích a barech dle jejich 

otevírací doby (24 hodin denně)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.sunrisehotels-egypt.com

• Luxusní hotel

• Wellness

• Široké sportovní vyžití

Proč právě sem?

HURGHADA  HURGHADA

Sunrise Crystal Bay Resort 
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Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 22 KM

POLOHA

•  Nákupní možnosti, restaurace 

a kavárny přímo u areálu hotelu

•  Hotelový autobus do centra 

Hurghady zdarma

• Letiště Hurghada cca 22 km

PLÁŽ

•  Vlastní široká pláž s jemným 

pískem se nachází přímo u hotelu

• Je oddělena pěší promenádou

•  Příkřejší vstup do moře (místy 

přes korálové podloží)

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna

• 3 restaurace a 6 barů

• Nákupní galerie

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• Bazén

•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj s výhledem 

na zahradu

• Klimatizace

•  Koupelna s vanou nebo sprchou, 

WC, vysoušeč vlasů

•  Telefon, SAT-TV

• Koutek k posezení

• Minibar za poplatek

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

Standardní pokoj s výhledem 

na bazén

Pokoj Superior

• Má boční výhled na moře

Pokoj Deluxe

• Má přímý výhled na moře

Pokoj Swim Up

• Má vlastní bazén

Pokoj Jacuzzi

• Má vlastní vířivku

Pokoj Swim Up + Jacuzzi

• Má vlastní bazén a vířivku

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: večerní zábavní 

programy, šipky, fi tness centrum 

•  Za poplatek: wellness, masáže, 

potápění

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 

odpolední lehký snack, odpolední 

čaj, neomezené množství 

místních vybraných alko a nealko 

nápojů v barech a restauracích 

(9.00–24.00), po příjezdu minibar 

naplněn nealko nápoji, další 

doplnění za poplatek, během 

večeří je vyžadován společenský 

oděv (zejména u pánů dlouhé 

kalhoty)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |  

www.sunrise-resorts.com

• Šnorchlování a potápění

• Wellness

• Skvělé služby

Proč právě sem?

POUZE PRO
DOSPĚLÉ

16 +

HURGHADA  SAHL HASHEESH

Sunrise Romance Sahl Hasheesh 

POKOJ DELUXE

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 13 let | 2. dítě do 13 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

3,5

STRAVOVÁNÍ
ULTRA ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 17 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 50 m

• Letiště Hurghada cca 17 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u hotelu

•  Velmi pozvolný a mělký vstup 

do moře

•  Vstup do moře přes korálové 

podloží (doporučujeme vhodnou 

obuv do vody)

•  Pro vstup do moře je zde také 

molo

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma

POPIS

• Recepce a směnný automat

• Několik restaurací a barů

• Obchůdky, diskotéka

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• Společenská místnost

•  Několik bazénů pro dospělé, 

z nichž některé mají oddělenou 

část pro děti

• Velký aquapark zdarma

• Lehátka a slunečníky zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar zdarma (nealko nápoje)

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Rodinný pokoj

• Je prostornější

Pokoj Swim Up

•  Vybaven stejně jako standardní 

pokoj

• Pouze pro dospělé 12+

• Má terasu se sdíleným bazénem

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, plážový 

volejbal, šipky, fi tness, fotbal, 

minigolf, tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: kulečník, 

elektronické hry, wellness, 

stolní tenis, tenis s osvětlením, 

potápění, vodní sporty 

STRAVOVÁNÍ

•  Ultra All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, pozdní 

snídaně, odpolední snack, pozdní 

večeře, noční snack, neomezené 

množství místních vybraných 

alko a nealko nápojů v barech 

a restauracích dle jejich otevírací 

doby, lobby bar otevřen 24 hodin, 

2x za pobyt možnost povečeřet 

v jedné z à la carte restaurací (po 

předchozí rezervaci), možnost 

využívat služby sesterského 

hotelu Titanic Palace & Aquapark 

4*+, během večeří je vyžadován 

společenský oděv (zejména 

u pánů dlouhé kalhoty)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.titanicgroup.com

• Aquapark

• Skvělá poloha

• Šnorchlování a potápění 

Proč právě sem?

HURGHADA  HURGHADA

Titanic Beach Spa & Aquapark 
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

3,5

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

PLÁŽ
CCA 50 M

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 16 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti 

v těsné blízkosti hotelu

• Letiště Hurghada cca 16 km

PLÁŽ

•  Písčitá pláž cca 50 m od hotelu

•  Pozvolný vstup do moře, 

místy přes korálové podloží 

(doporučujeme vhodnou obuv 

do vody)

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• Směnný automat

• 2 restaurace, 3 bary a kavárna

• Nákupní galerie, minimarket

• Diskotéka

• Fitness, wellness

• Kadeřnictví

•  Aquapark pro děti i dospělé 

zdarma

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

v lobby zdarma

• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Minibar za poplatek

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Rodinný pokoj

• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, fi tness 

centrum, volejbal, fotbal, stolní 

tenis

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, potápění, kulečník, tenis, 

vířivka, windsurfi ng a vodní sporty

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, pozdní 

snídaně, studený a teplý snack, 

odpolední čaj, půlnoční snack, 

neomezené místní alko a nealko 

nápoje (10.00–24.00) v barech 

dle jejich otevírací doby, 1x 

za pobyt možnost povečeřet 

v à la carte restauraci (nutná 

rezervace), v minibaru po příjezdu 

nealko nápoj a voda

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

• Aquapark

• Vodní sporty

• Krásná pláž

Proč právě sem?

HURGHADA  HURGHADA

Crystal Beach & Aquapark 
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR

HOTEL

PŘÍMO
U PLÁŽE

POUZE U BLUE STYLE

INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

Aktuální ceny 
a informace

WI-FISTRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 13 let | 2. dítě do 13 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

4,0

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 35 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a kavárny 

přímo v hotelu

• Letiště Hurghada cca 35 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u hotelu

•  Pozvolný vstup do moře, 

místy přes korálové podloží 

(doporučujeme vhodnou obuv 

do vody)

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

•  Několik restaurací a 5 barů 

(provoz je závislý na sezoně)

• Nákupní galerie, minimarket

• Fitness, wellness

• Kadeřnictví

•  5 bazénů, některé z nich mají 

oddělenou část pro děti

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET

•  Wi-Fi připojení v areálu hotelu 

a na některých pokojích za 

poplatek

• Internetová kavárna za poplatek

UBYTOVÁNÍ

 Standardní pokoj s bočním 

výhledem na moře

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

•  Telefon, SAT-TV

•  Varná konvice za poplatek 

cca 5 EUR (na vyžádání)

• Koutek k posezení

• Minibar (voda denně zdarma)

• Bezpečností schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

 Standardní pokoj s výhledem 

na moře

Pokoj Superior

• Má přímý výhled na moře

•  Je prostornější a je umístěn ve 

vyšších patrech

Rodinný pokoj

• Je ještě prostornější

• Je umístěn v přízemí a má terasu

Vila

• Pouze pro dospělé

•  Přímý vstup do bazénku 

sdíleného pro vilkovou část

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, stolní 

tenis, volejbal, fotbal, tenis bez 

osvětlení 

•  Za poplatek: wellness, fi tness, 

potápění, kulečník, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, pozdní 

snídaně, odpolední snack, 

zmrzlina, místní vybrané alko 

a nealko nápoje (9.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.fortarabesque.com

• Vodní sporty

• Šnorchlování a potápění

• Široké sportovní vyžití

Proč právě sem?

HURGHADA  MAKADI BAY

Fort Arabesque Resort & Spa 
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MAKADI BAY  HURGHADA

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR

HOTEL

PŘÍMO
U PLÁŽE

INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 15 let | 2. dítě do 15 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

WI-FI LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 45 KM

POLOHA

•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary cca 500 m

• Centrum Safaga cca 8 km

• Centrum Hurghady cca 56 km

•  Golfové hřiště cca 23 km

• Letiště Hurghada cca 45 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u hotelu

• Pozvolný vstup do moře

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• 3 restaurace, 2 bary a kavárna

• Nákupní galerie

• Diskotéka

• Fitness, wellness

• Kadeřnictví

• Konferenční místnost

• 3 bazény, 1 s částí pro děti 

• Lehátka a slunečníky zdarma

•  Aquapark u hotelu Shams Safaga 

zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu za poplatek

• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj s bočním 

výhledem na moře

• Centrální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV

• Minilednička zdarma

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Superior s výhledem 

na moře

•  Má balkon

• Některý pokoj může mít vířivku

Rodinný pokoj s bočním 

výhledem na moře

• 2 propojené pokoje

Pokoj Duplex s výhledem na moře

•  Má oddělený obývací pokoj, 

ložnici a 2 koupelny

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, stolní 

tenis, fi tness, plážový volejbal, 

tenis bez osvětlení, kulečník

•  Za poplatek: wellness, sauna, 

masáže, tenis s osvětlením, 

windsurfi ng, vodní sporty, 

potápění

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack, 

čaj, zákusky, zmrzlina, půlnoční 

snack, neomezené množství 

místních alko (10.00–6.00) 

a nealko (24 hodin denně) nápojů 

ve vybraných restauracích 

a barech

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.shamshotels.com

• Vodní sporty

• Klidné místo

• Šnorchlování a potápění

Proč právě sem?

3,5HURGHADA  SAFAGA

Imperial Shams Abu Soma 



81

HODNOCENÍ TRIPADVISOR

HOTEL

PŘÍMO
U PLÁŽE

POUZE U BLUE STYLE

MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 15 let | 2. dítě do 15 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

WI-FI LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 50 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a kavárny cca 50 m

• Centrum Safagy cca 5 km

• Letiště Hurghada cca 50 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u hotelu

•  Vstup do moře přes korálové 

podloží (doporučujeme vhodnou 

obuv do vody)

•  Pro vstup do moře je zde také 

molo

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnný automat

• Několik restaurací a barů 

• Nákupní galerie, minimarket 

• Diskotéka

• Fitness, wellness, kadeřnictví

•  2 bazény, 1 má oddělenou část 

pro děti

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, za 

poplatek

UBYTOVÁNÍ 

Standardní pokoj

• Individuální klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Minibar za poplatek

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Standardní pokoj s výhledem 

na moře

Pokoj Deluxe

Rodinný pokoj Large

• Je prostornější

• 1 ložnice a 1 koupelna

Rodinný pokoj se dvěma 

ložnicemi

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, šipky, stolní tenis, 

fi tness, plážový volejbal, fotbal, 

tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, potápění, kulečník, tenis 

s osvětlením, vířivka, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, pozdní 

snídaně, lehký snack, neomezené 

množství vybraných místních 

alko a nealko nápojů (24 hodin 

denně) v barech a restauracích 

dle jejich otevírací doby, víno se 

podává v hlavní restauraci během 

obědů a večeří

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.amwajhotels.com

• Široké sportovní vyžití

• Wellness

• Přátelská atmosféra

Proč právě sem?

3,5 SAFAGA  HURGHADA

Amwaj Blue Beach Resort & Spa Abu Soma 
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR

HOTEL

WI-FI
ZDARMA

POUZE U BLUE STYLE

INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

3,5

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

PLÁŽ
CCA 100 M

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 16 KM

POLOHA

•  Hotel Emerald leží v první řadě 

u moře

•  Nejbližší nákupní možnosti 

v těsné blízkosti hotelu

• Letiště Hurghada cca 16 km

PLÁŽ

•  Pláž s jemným pískem se nachází 

cca 100 m od hotelu

•  Pozvolný vstup do moře 

místy přes korálové podloží 

(doporučujeme vhodnou obuv 

do vody)

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna a bankomat

• 2 restaurace, 4 bary

• Nákupní galerie, minimarket

• Diskotéka

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• Konferenční místnost

• 3 bazény a bazén pro děti

•  Aquapark pro děti i dospělé 

zdarma

• Lehátka a slunečníky zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*

INTERNET

• Wi-Fi připojení v lobby zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Minibar zdarma

• Koutek k posezení

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Rodinný pokoj

• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, fi tness, 

volejbal, šipky, basketbal, fotbal, 

stolní tenis

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, sauna, masáže, parní 

lázně, potápění, kulečník, tenis, 

vířivka, windsurfi ng a vodní sporty

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, pozdní 

snídaně, dopolední studený 

snack, odpolední teplý snack, 

odpolední čaj, půlnoční snack, 

neomezené množství místních 

vybraných alko a nealko nápojů 

(10.00–24.00), v minibaru po 

příjezdu nealko nápoj a voda 

(další naplnění za poplatek)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

• Široké sportovní vyžití

• Aquapark

• Krásná pláž

Proč právě sem?

HURGHADA  HURGHADA

Emerald Resort & Aquapark 
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR

HOTEL

WI-FI
ZDARMA

POUZE U BLUE STYLE

MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

3,0

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

PLÁŽ
CCA 500 M

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 16 KM

POLOHA

•  Budova hotelu se nachází ve 

střední části areálu

•  Nákupní možnosti v blízkosti 

hotelu

• Letiště Hurghada cca 16 km

PLÁŽ

• Pláž s jemným pískem cca 500 m

• Pozvolný vstup do moře

•  Vstup do moře místy přes 

korálové podloží (vhodná obuv 

do vody)

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna a bankomat

• 3 restaurace, 5 barů a kavárna

• Nákupní galerie, diskotéka

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• 4 bazény a bazén pro děti

•  Aquapark pro děti i dospělé 

zdarma

• Lehátka a slunečníky zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*

INTERNET

• Wi-Fi v lobby zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Centrální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

•  Minibar zdarma (po příjezdu 

2 nealko nápoje a voda)

• Koutek k posezení

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Rodinný pokoj

• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, fi tness, 

plážový volejbal, šipky

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, sauna, masáže, parní 

lázně, potápění, kulečník

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, pozdní 

snídaně, snack během dne, 

odpolední čaj, půlnoční snack, 

místní vybrané alko a nealko 

nápoje (10.00–24.00), 1x za 

pobyt možnost povečeřet 

v každé z à la carte restaurací 

(rezervace)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

• Aquapark

• Široké sportovní vyžití

• Krásná pláž

Proč právě sem?

HURGHADA  HURGHADA

K Beach Hotel & Aquapark 
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
HOTEL

WI-FI
ZDARMA

INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 15 let | 2. dítě do 15 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

PLÁŽ
CCA 350 M

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 5 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 50 m

• Letiště Hurghada cca 5 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž cca 350 m

• Cesta je oddělena promenádou

• Pozvolný vstup do moře

•  Vstup na pláž je přes sesterský 

hotel Sindbad Beach Resort 4*

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma

POPIS

• Recepce

• Několik restaurací a barů

• Obchůdky

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• Konferenční místnost

• 9 bazénů (některé jsou pro děti)

• Lehátka a slunečníky zdarma

•  Bezpečnostní schránka na 

recepci zdarma

•  Součástí komplexu hotelů 

Sindbad je aquapark s vodními 

atrakcemi pro děti i dospělé 

zdarma (vstup je umožněn dětem 

s minimální výškou 110 cm)

• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET

•  Wi-Fi v lobby a na recepci zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

•  Minibar za poplatek, voda denně 

zdarma

• Koutek k posezení

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Rodinný pokoj

• Má navíc oddělenou ložnici

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, volejbal, 

šipky, fotbal, stolní tenis, tenis bez 

osvětlení

•  Za poplatek: tenis s osvětlením, 

elektronické hry, kulečník, fi tness, 

wellness, masáže, vodní sporty 

(včetně lodních výletů), vstup do 

podmořského muzea

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 

během dne, neomezené 

množství vybraných místních 

alkoholických a nealkoholických 

nápojů ve vybraných barech dle 

jejich otevírací doby (10.00–

24.00), možnost využívat à la 

carte restauraci (nutná rezervace)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.sindbad-club.com

• Aquapark

• Široké sportovní vyžití

• Aktivity pro děti

Proč právě sem?

HURGHADA  HURGHADA

Sindbad Club 
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR4,5
HOTEL

PŘÍMO
U PLÁŽE

MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 17 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti 

v blízkosti hotelu

• Letiště Hurghada cca 17 km

PLÁŽ

•  Písčito-oblázková pláž 

s pozvolným vstupem do moře 

přímo u hotelu

•  Pro vstup do moře je zde také 

molo

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna a bankomat

• Několik restaurací a barů

• Kavárna

• Nákupní galerie

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• Diskotéka

• Konferenční místnost

•  Několik bazénů pro dospělé 

a bazén pro děti

• Aquapark zdarma

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

ve všech veřejných prostorách 

hotelu za poplatek

• Internetová kavárna za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Minibar za poplatek

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Standardní pokoj s výhledem 

na bazén

Rodinný pokoj

•  Je prostornější a má oddělenou 

ložnici

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, fi tness, 

plážový volejbal, šipky 

•  Za poplatek: kulečník, wellness, 

masáže, parní lázně, potápění 

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, pozdní 

snídaně, snacky, občerstvení, 

káva a zákusky během dne, 

pozdní večeře, neomezené 

množství vybraných místních 

alko a nealko nápojů v barech 

a restauracích dle jejich otevírací 

doby (11.00–24.00), lobby bar 

otevřen 24 hodin denně, po 

předchozí rezervaci možnost 

neomezeně využívat italskou 

a čínskou à la carte restauraci 

(nápoje za poplatek), víno se 

podává pouze v hlavní restauraci 

během obědů a večeří, turecká 

káva a fresh džusy jsou za 

poplatek

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

• Skluzavky

• Wellness

• Aktivity pro děti

Proč právě sem?

HURGHADA  HURGHADA

Nubia Aqua Beach Resort 

WI-FI
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Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 13 KM

POLOHA

• Centrum Hurghady cca 10 km

•  Nejbližší restaurace a obchůdky 

cca 50 m

• Letiště Hurghada cca 13 km

PLÁŽ

• Vlastní písčitá pláž přímo u hotelu

• Pozvolný vstup do moře

• 2 skluzavky

• 2 bary, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• 8 restaurací, 6 barů

• Fitness, wellness, 5 diskoték

• Několik bazénů

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení v lobby hotelu, 

ve veřejných prostorách a na 

pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Double Trouble

• Velikost pokoje cca 25 m2

• Maximálně pro 2 osoby

• Výhled do zahrady či na bazén

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Set pro přípravu kávy a čaje

•  Žehlička a žehlící prkno zdarma 

(na vyžádání)

• Telefon, SAT-TV

• Minibar za poplatek

• Bezpečnostní schránka

• Balkon nebo terasa

Pokoj Mega Trouble

• Velikost pokoje cca 36 m2

• Je až pro 3 osoby

•  Výhled do zahrady, bazén 

či na moře

Pokoj Gypster

• Velikost pokoje cca 27 m2

•  Stejně vybavený jako Double 

Trouble

• Výhled na moře

• Moderní a luxusní pokoj

• Nábytek z masivního dřeva

Pokoj Merakilous

• Velikost pokoje cca 35 m2

• Maximálně pro 2 osoby

•  Oproti pokoji Gypster má navíc 

koutek k posezení

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Double Trouble

•  Nábytek a obklady jsou 

z masivního dřeva

• Výhled do zahrady či na moře

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

plážový volejbal, kulečník, šipky, 

stolní tenis, fi tness, fotbal 

•  Za poplatek: tenis s osvětlením, 

masáže, potápění a vodní sporty

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře ve vybraných 

restauracích, snack během dne, 

neomezené množství vybraných 

místních alko a nealko nápojů 

v restauracích a barech dle jejich 

otevírací doby, v minibaru denně 

láhev vody zdarma, možnost 

večeře v à la carte restauraci 

(nutná rezervace)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.merakiresort.com

POUZE PRO
DOSPĚLÉ

16 +

HURGHADA  HURGHADA

Meraki Resort 

• Luxusní hotel

• Unikátní party koncept

• Skvělé služby

Proč právě sem?

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Párty hotel
NEKONEČNÁ ZÁBAVA

HURGHADA  HURGHADA

POKOJ MEGA TROUBLE
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

3,5

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 10 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 50 m od hotelu

•  Restaurace a bary přímo 

v areálu hotelu

• Letiště Hurghada cca 10 km

PLÁŽ

•  Písčitá pláž se nachází přímo 

u hotelu

• Pozvolný vstup do moře

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma

POPIS

• Recepce a směnárna

• 2 restaurace a 2 bary

• Obchůdky

• Fitness

• Wellness

• Krásná zahrada

• 1 bazén s částí pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

v lobby zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Centrální klimatizace

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minilednička zdarma

• Koutek k posezení

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

 Standardní pokoj s výhledem 

na moře

Rodinný pokoj

• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, plážový 

volejbal, šipky, fi tness centrum

•  Za poplatek: stolní tenis, kulečník, 

wellness centrum, masáže, 

sauna, parní lázně, potápění, 

vodní sporty, windsurfi ng

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 

během dne, neomezené 

množství místních vybraných 

alkoholických a nealkoholických 

nápojů v barech a restauracích 

dle jejich otevírací doby (10.00–

24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.grandseas-hostmark.com

• Šnorchlování a potápění

• Široké sportovní vyžití

• Přátelská atmosféra

Proč právě sem?

HURGHADA  HURGHADA

Grand Seas Resort Hostmark 
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Aktuální ceny 
a informace

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 10 KM

WI-FISTRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary přímo v areálu 

hotelu

• Centrum města cca 3 km

• Letiště Hurghada cca 10 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž je přímo u hotelu

• Pozvolný vstup do moře

•  Otevřené moře je přístupné přes 

kameny z vnější strany levého 

křídla (doporučujeme vhodnou 

obuv do vody)

• Bar, sprchy a WC

• Lehátka a slunečníky zdarma

POPIS

• Recepce

• Několik restaurací, barů

• Kavárna

• Diskotéka

• Wellness, fi tness, kadeřnictví

• Konferenční místnost

•  Bazén pro dospělé a bazén pro 

děti

• Skluzavky a tobogany zdarma

•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi v lobby zdarma, na pokojích 

za poplatek

• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Individuální klimatizace

•  Koupelna s vanou nebo sprchou, 

WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, plážový 

volejbal, stolní tenis

•  Za poplatek: kulečník, služby 

wellness centra, masáže, sauna, 

parní lázeň, fi tness centrum, 

vodní sporty

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 

pozdní snídaně, snack a lehké 

občerstvení během dne, 

pozdní večeře, neomezené 

množství místních vybraných 

alko a nealko nápojů v barech 

a restauracích dle jejich otevírací 

doby (nealko 24 hodin denně, 

alko 10.00–1.00), 1x za pobyt 

možnost povečeřet v à la carte 

restauracích (nutná rezervace)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.sunnydaysegypt.com

HURGHADA  HURGHADA 4,0

Sunny Days Resort Spa & Aquapark 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 7 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

• Skluzavky a tobogany

• Wellness

• Šnorchlování

Proč právě sem?
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Aktuální ceny 
a informace

4,0 HURGHADA  HURGHADA

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 12 KM

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

POLOHA

• Centrum Daharu cca 6 km

•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a kavárny v Daharu

• Letiště Hurghada cca 12 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u hotelu

•  Vstup do moře je strmější (po 

cca 5 m se svažuje do hloubky)

• Sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna

• 2 restaurace, 5 barů

• Nákupní galerie

• Diskotéka

• Fitness, wellness, kadeřnictví

•  Venkovní bazény pro dospělé 

a děti

• Skluzavky

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi v lobby zdarma, na pokojích 

za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, rádio

• Koutek k posezení

• Bezpečnostní schránka zdarma

•  Francouzský balkon, balkon nebo 

terasa

Standardní pokoj s výhledem 

na moře

Rodinný pokoj

• Velikost pokoje cca 50 m2

•  Skládá se ze 2 propojených 

pokojů

•  Koutek k posezení, 2 ložnice, 

1 koupelna

Rodinný pokoj s výhledem 

na moře

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy pro 

děti i dospělé, miniklub, dětské 

hřiště, plážový volejbal, šipky, 

fi tness centrum, stolní tenis, tenis 

během dne

•  Za poplatek: vířivka, kulečník, 

potápění, masáže, sauna, 

parní lázeň, tenis s osvětlením, 

windsurfi ng, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, 

oběd a večeře formou bufetu, 

odpolední snack, káva, čaj, 

půlnoční snack, místní vybrané 

alko a nealko nápoje v barech 

a restauracích dle jejich otevírací 

doby (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

Palm Beach Resort 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

• Skluzavky

• Živá atmosféra

• Fitness

Proč právě sem?
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HURGHADA  VÝLETY

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

Mahmya

Při tomto celodenním výletu si užijete 

šnorchlování a pobyt na soukromé plá-

ži Mahmya, která je součástí národního 

parku na ostrově Giftun. Ráno vyplujete 

malou motorovou lodí k ostrovu, plavba 

trvá cca 60 minut. Po příjezdu je možné 

si zdarma zapůjčit vybavení na šnorchlo-

vání a vyplout lodí na širé moře ke korálo-

vým útesům. Po návratu se podává oběd 

v místní restauraci (nápoje nejsou zahrnu-

ty v ceně). Odpoledne relaxace, koupání 

a šnorchlování, v cca 15.30 odjezd zpět na 

pevninu. 

Luxor

V ranních hodinách odjezd do Luxoru, který 

je vzdálený cca 280 km. V Luxoru navští-

víte komplex boha Amona – Rea v Karna-

ku, poté bude následovat oběd v restau-

raci na břehu Nilu. Pokračujete návštěvou 

Memnonových kolosů, Údolí králů (Tutan-

chamonova hrobka poplatek cca 100 LE) 

a Zádušního chrámu královny Hatšepsut. 

Dle času navštívíte i výrobnu papyrusu a ala-

bastru. V 17.30 předpokládaný odjezd auto-

busů zpět do Hurghady. Příjezd do hotelu 

v nočních hodinách. V ceně je zahrnut oběd 

(bez nápojů).

Káhira – 1 den

Ráno odjezd do Káhiry, která je vzdálená cca 

490 km (během cesty bude přestávka cca 

30 min). Prohlédnete si jeden ze sedmi divů 

světa – pyramidy v Gíze (vstup je povolen 

zdarma do pyramidy královny Hetepheres, 

Cheopsova pyramida cca 100 LE, Chefre-

nova cca 30 LE). Po pyramidách následuje 

pohled z pahorku na celé údolí a prohlídka 

Gízy je zakončena u Sfi ngy. Dále navštívíme 

institut papyru nebo parfumerii (dle časo-

vých možností), poté bude následovat oběd 

v místní restauraci. Program bude pokračo-

vat v Egyptském národním muzeu (vstup do 

sálu s mumiemi cca 100 LE). Dle časových 

možností si můžete zpestřit závěr výletu 

projížďkou po Nilu (cca 25 LE). Návrat do 

hotelu v nočních hodinách. V ceně je zahr-

nut oběd (bez nápojů). Je možná i letecká 

jednodenní varianta výletu. 

Výlet do Káhiry je možný i na 2 dny a zahr-

nuje ubytování ve 4* hotelu a návštěvu Cita-

dely, paláce Abdeen a pyramid v Sakkáře.

Sahara Park

V odpoledních hodinách se vydáte džípy 

na dobrodružnou cestu do pouště. Po cca 

2 hodinách jízdy džípem (se zastávkou na 

fotografování a zastávkou na plachtění na 

písečných dunách) přijedete do beduín-

ské vesnice, kde vám bude nabídnut arab-

ský čaj. Seznámíte se s životem a tradice-

mi beduínů a budete mít možnost projet 

se na velbloudech (není zahrnuto v ceně). 

Dále se projedete na čtyřkolkách, zatímco 

děti si užijí hraní v dětském koutku. Pro-

hlédnete si hrnčířské muzeum a navštívíte 

mini zoo. Večer zakončíte barbecue večeří 

s egyptskou folklórní show. V ceně výletu je 

zahrnuta večeře, jízda na čtyřkolce/džípu, 

nealkoholické nápoje a show. Nezapomeň-

te si sluneční brýle (kontaktní čočky nejsou 

vhodné) a šátek („palestina“).
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VÝLETY  HURGHADA

Blue Aquarium

Plavba lodí s proskleným dnem, která potrvá 

cca 1,5 hodiny. Uvidíte krásy mořského dna 

přímo z paluby lodi! 

Delfíní show

Nezapomenutelná podívaná se cviče-

ným mrožem, lvounem, tuleni a  delfíny 

vás pobaví, trvá cca 50 minut. S delfínem 

si můžete zaplavat a jako suvenýr si odvézt 

fotografi i nebo video (za poplatek).

Giftun

Odjezd motorovou lodí na celodenní 

plavbu s možností šnorchlování u barev-

ných korálových útesů plných různoro-

dého života. Poplujete na oblíbený ostrov 

s  možností koupání, šnorchlování nebo 

relaxu (cca 1 hodina). Následuje oběd na 

lodi, který zahrnuje 1 nealko drink, mine-

rální vodu a ovoce. Po obědě budete mít 

možnost šnorchlovat na otevřeném moři 

(2 zastávky na šnorchlování). V cca 15 hodin 

návrat zpět do Hurghady. V ceně výletu je 

zahrnuto vybavení na šnorchlování.

Ponorka Sindbad

Výlet zahájíte plavbou lodí k výjezdové sta-

nici ponorek (cca 30 minut). Po nalodění 

do ponorky zahájíte plavbu (cca 45 minut), 

kde si budete moci užít krásy podmořské-

ho života v Rudém moři. Ponoříte se do 

hloubky 18–26 metrů ke korálovým úte-

sům a vraku potopené lodi (možnost focení 

a natáčení). Poté se vrátíte zpátky do přísta-

vu. Výlet nezahrnuje dopravu do přístavu 

(možnost zajistit na vyžádání přes delegá-

ta). 

Popisy výletů jsou pouze

informační a nezávazné. 

Bližší info o jejich programu 

obdržíte v destinaci. 

 Více na www.blue-style.cz
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MARSA ALAM  POPIS DESTINACE

Marsa
Alam
Marsa Alam je komorní destinací pro ty, kteří netouží po přeplně-

ných hotelech, plážích a rušných lokalitách. Marsa Alam je místo, 

kde se snoubí divoká fauna a fl óra Rudého moře s historií, která 

sahá hluboko do minulosti. Vítejte na prahu podmořského ráje 

a užijte si pravé potápěčské dobrodružství, odpočívejte na plážích 

nebo si jen tak vychutnejte místní atmosféru. 

T
yto nádherné přírodní 

scenérie, romantická 

pobřeží, zátoky s blan-

kytně modrým mořem 

a hotelové paláce jako 

z pohádek Tisíce a jedné noci zane-

chají ve vašem srdci silnou vzpomín-

ku na tuto destinaci.

Marsa Alam je díky svému půva-

bu a  stabilnímu počasí celoročně 

vyhledávanou lokalitou. Nabízí nejen 

překrásný podmořský svět, možnost 

potápění, šnorchlování a  dalších 

vodních sportů (windsurfi ng, vod-

ní lyže, parasailing), ale i výlety do 

okolí. Proto se Marsa Alam postup-

ně stala velkým hitem a nyní je téměř 

nejvyhledávanější destinací v Egyp-

tě. Nachází se na jihovýchodě země 

a leží cca 210 km na jih od nejdůle-

žitější egyptské destinace Hurghada. 

Leží přímo na pobřeží Rudého moře 

a díky bohatému korálovému podloží 

a podmořskému životu je velmi oblí-

benou a často navštěvovanou oblas-

tí. K rozvoji cestovního ruchu přispěla 

i výstavba místního mezinárodního 

letiště, které bylo otevřeno v  roce 

2001. Je součástí provincie Muha-

fazat al Bahr al Ahmar, jejímž hlavním 

městem je Hurghada, a rozkládá se 

na území 20 3�685 km². V součas-

nosti žije v Marsa Alam několik tisíc 

obyvatel, kteří se živí rozvíjejícím se 

cestovním ruchem. Hotely v  této 

oblasti se postupně budují a nabízí 

maximální luxus. 

Pláže
V celé oblasti Marsa Alam jsou plá-

že písčité nebo písčito-oblázkové, 

vstup do moře je přes korálové pod-

loží nebo kamenitý pás (doporučuje-

me obuv do vody). Většina hotelů je 

vybavena plovoucími nebo pevnými 

moly, z nichž vedou do vody scho-

dy nebo žebřík. V této oblasti je také 

častým jevem vlnobití, a to díky silné-

mu větru, proto jsou hotely vybaveny 

tzv. vlnolamy.

Marsa Alam byla v minulosti nená-

padnou a bezvýznamnou rybářskou 

vesničkou, kde se obyvatelé věnovali 

chovu koz a ovcí a také těžbě zla-

ta a drahých kamenů. Její význam 

vzrostl právě po výstavbě meziná-

rodního letiště. Začaly se budo-

vat luxusní hotelové rezorty, které 

postupně otevírají brány klientům, 

jež láká nepoznaná část egypt-

ské země na africkém kontinentu. 

Nachází se na spojnici Rudého moře 

a silnice, která vede až k pobřeží Edfu. 

Tato silnice byla důležitou obchodní 

cestou mezi údolím Nilu a pobřežím 

Rudého moře. Pokyn ke stavbě dal 

pravděpodobně Ptolemaios II. Silnice 

vede několika historicky zajímavými 

místy, která staří Egypťané využívali 

k dolování zlata a smaragdů (symbol 

síly a věčnosti). Nacházejí se zde dvě 

oblasti: Wadi Barmiya a Wadi Miya. Ve 

skalách jsou četné starobylé malby, 

které zobrazují např. výjevy z lovu, 

dobytek, žirafy atd. Silnice je bohu-

žel pro turisty zatím uzavřena. 

Celá tato oblast je výborným výcho-

zím bodem pro návštěvu Horního 

Egypta – místa bohů, nádherného 

okolí v povodí Nilu a úžasných kultur-

ních památek, které stojí v překrásné 

scenérii Nilu jako drahokamy navle-

čené na řetízku. Právě díky dokona-

lým historickým památkám, jako jsou 

chrámy v Karnaku a Luxoru, Memno-

novy kolosy či Údolí králů, je Luxor 

považován za největší muzeum pod 

širým nebem. 

Letoviska
• El Quseir. Městečko s poklidnou 

atmosférou, plné místních kavárni-

ček, které jsou přímo u pláže a kde 

můžete pozorovat západ slunce 

při vůni místní kávy nebo mátové-

ho čaje. Dříve to byl významný živý 

přístav, odkud vyplouvali muslimští 

poutníci do posvátné Mekky. Celá 

oblast je typická různorodými pod-

mořskými skalními stěnami a hojnou 

faunou včetně překrásně barevných 

korálů. Nejznámější útesy v této loka-

litě jsou Elphinstone, Abu Dabbab 

nebo Erg Monika.

• Marsa Alam. Vesnický ráz tohoto 

městečka a původní obživa místních 

obyvatel jsou zde ještě dost patrné. 

Samotné centrum města je opravdu 

velmi malé. Nachází se zde jen něko-

lik malých supermarketů, kavárni-

ček, benzinová pumpa a autobuso-

vá zastávka. Marsa Alam se však řadí 

mezi nejrychleji rozvíjející se středis-

ka v Egyptě a je jen otázkou času, kdy 

se vyrovná i rušné Hurghadě. 

• Port Ghalib. Uměle budované měs-

tečko s přístavem pro lodě potápě-

čů a výletní lodě. Místní promenádu 

zdobí kavárničky a restaurace, jejichž 

častými návštěvníky jsou turisté 

z několika okolních hotelů. Město se 

neustále rozšiřuje pro potřeby turis-

tů, a proto zde vznikají nové nákupní 

zóny, sportovní, společenská, kultur-

ní a konferenční centra nebo golfová 

hřiště. Městečko Port Ghalib je ideál-

ním místem pro ty, kteří již Egypt znají 

a chtějí zažít zcela odlišnou dovo-

lenou než v rušné Hurghadě nebo 

Sharm El Sheikhu. 
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RUDÉ MOŘE
Safaga

El Quseir

Madinat Coraya
Port Ghalib

Marsa Alam

MARSA ALAM

Rocky Island
Zabargad

Sataya
Dolphin Reef

Abu Galawa

Shaab Samadai

Elphistone Reef

Abu Dabbab

Potápění
Poloha poblíž 

rovníkového pás-

ma předurčila i  toto 

letovisko k  místům, která jsou 

vyhledávána díky tropickému 

podnebí a bohaté fauně a fl óře. 

Nepřekonatelnou předností tohoto 

malebného letoviska jsou korálo-

vé útesy, čisté moře a vraky lodí, 

ke kterým je povoleno se potá-

pět. Neustále jsou zde objevová-

ny nové oblasti pro šnorchlování 

a potápění. 

MEZI NEJMALEBNĚJŠÍ PATŘÍ: 

•  Elphistone Reef – leží 12 km od 

Abu Dabbab. Průměrná hloubka 

je cca 20 m, je přístupný z lodi. 

Možné šnorchlování. V nejhlub-

ším bodě je podle místní legen-

dy uložen sarkofág neznámého 

faraona. 

•  Brothers Island – jedno z nej-

krásnějších míst určených pro 

potápění. Vhodné pro pokroči-

lé a  zkušené potápěče, hlavně 

v  létě zde bývá velké množství 

ryb a predátorů.

•  Abu Dabbab – cca 30 km 

severně, na okraji hote-

lové oblasti Marsa Alam. 

Tyto korálové útesy jsou 

typické pro svůj podkovo-

vitý tvar a jsou vyhlášené 

výskytem vzácných velkých 

želv a dugongů.

•   Daedelus Reef – cca 96 km od 

Marsa Alam. Průměrná hloubka 

je cca 25 m a je označen majá-

kem kvůli proplouvajícím lodím. 

Místo je známé pro 

početný výskyt 

vzácných druhů 

mořských sasanek.

•  Satayah – Dolphin 

Reef – průměrná hloub-

ka cca 18 m. Místo je vyhlášeno 

především delfíny.

•  Abu Galawa – v oblasti je několik 

vraků lodí, které místní vodní fau-

na a fl óra přijala za svůj domov.

•  Zabargad – ostrov obklopený 

korálem s  několika vraky lodí. 

Prý ho využívali i staří Egypťané 

k těžbě drahokamů.

•  Shaab Samadai – laguna vytvo-

řená korálovými útesy. Je to oblí-

bené místo, kde delfíni učí svá 

mláďata lovit ryby.

•  Shaab Sharm – vyhlá-

šené místo výskytu 

několika druhů žra-

loků.

•  Z dalších Rocky Island 

a Shaab Marsa Alam. 

Místní potápěčská centra nabízejí 

získání certifi kátů pro potápě-

ní, včetně seznamovacích 

ponorů a lekcí pro začá-

tečníky i pokročilé potá-

pěče. Kluby také půjčují 

za poplatek vybavení. 

V  Egyptě je povolena maxi-

mální možná hloubka pro rekre-

ační potápění 30 m. V  zájmu 

zachování korálového bohatství se 

zde nesmíte potápět v rukavicích 

a dotýkat se vzácného podmoř-

ského světa. Je také zakázáno brát 

s sebou pod vodu nože a harpuny. 

Osoby, které tento zákaz nebudou 

respektovat, čekají nemalé pokuty.

okroči-

hlavně 

nožství 

km 

bené místo, kde delfíni učí svá 

mláďata lovit ryby.

o 

t
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 6 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 7 KM

POLOHA

• Přístav Port Ghalib cca 9 km

• Letiště Marsa Alam cca 7 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u hotelu

•  Pozvolný vstup do moře, 

místy přes korálové podloží 

(doporučujeme vhodnou obuv 

do vody)

•  Pro vstup do moře je zde také 

molo 

• Bar „Food Court“, sprchy

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Součástí komplexu 5 hotelů

• Recepce

• 2 restaurace a 2 bary

• Nákupní galerie, diskotéka

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• Bazény, dětský bazén

• Lehátka a slunečníky zdarma

•  Aquapark Aqua Coraya zdarma 

(cesta vede areálem hotelu a po 

promenádě, cca 250 m)

• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET

•  Wi-Fi zdarma (omezená rychlost, 

vysokorychlostní připojení za 

poplatek)

UBYTOVÁNÍ

 Pokoj Superior s výhledem 

do zahrady

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou či vanou, 

WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

•  Minibar (po příjezdu naplněn 

nealko nápoji, voda denně 

zdarma)

• Set pro přípravu kávy a čaje 

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

 Pokoj Superior s výhledem 

na bazén

 Pokoj Superior s výhledem 

na moře

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, volejbal, 

basketbal, šipky, stolní tenis, 

fi tness centrum, fotbal, tenis 

během dne

•  Za poplatek: wellness, masáže, 

potápění, tenis s osvětlením

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, 

oběd a večeře formou bufetu, 

odpolední snack a zmrzlina, 

místní vybrané alko a nealko 

nápoje (9.00–24.00), během 

večeří jsou u pánů vyžadovány 

dlouhé kalhoty, barový servis 

„Food Court“ na pláži (nealko 

nápoje a snack během dne, bar 

v provozu 11.00–17.00)

•  Dine around: klienti mohou 1x za 

pobyt po předchozí rezervaci 

zdarma povečeřet v 1 z à la carte 

restaurací v komplexu Madinat 

Coraya (Jaz Dar El Madina 5*)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.jazhotels.com

• Šnorchlování a potápění

• Aquapark

• Skvělé služby

Proč právě sem?

MARSA ALAM  MADINAT CORAYA

Madinat Coraya Jaz Solaya 
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POKOJ SUPERIOR

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 95 KM

POLOHA

• Centrum Marsa Alam cca 25 km

•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary v areálu hotelu

• Letiště Marsa Alam cca 95 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u hotelu

•  Má několik částí, každá z nich 

má jiný vstup (pozvolný, část 

s korálovým podložím, místy 

oblázkový nebo je možný přes 

molo)

• Doporučujeme obuv do vody

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnný automat

• Několik restaurací a barů

• Nákupní galerie, diskotéka

• Fitness, wellness, kadeřnictví 

• Vnitřní bazén za poplatek

•  Několik bazénů pro dospělé a pro 

děti

Část Deluxe 16+

• Pouze pro osoby starší 16+

• Zcela nová část hotelu

• 4 bazény, vířivka

•  Bar, snack bar a à la carte 

restaurace

•  Část Deluxe mohou využívat 

pouze hosté, kteří jsou ubytováni 

v pokojích Deluxe

• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET

•  Wi-Fi připojení ve všech 

veřejných prostorách, včetně 

pokojů, zdarma

• Internetový koutek zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Koutek k posezení 

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Deluxe

•  V nově vybudované části Deluxe 

16+

• Modernější zařízení a design

•  Set pro přípravu kávy a čaje

•  Minibar 1x za pobyt zdarma, další 

doplnění za poplatek (1 lahev 

vody denně)

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, plážový volejbal, 

šipky, fotbal, stolní tenis, fi tness 

centrum

•  Za poplatek: kulečník, služby 

wellness centra, masáže, 

potápění

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, dopolední 

a odpolední snack, neomezené 

množství místních alko a nealko 

nápojů (10.00–24.00) ve 

vybraných restauracích a barech

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.fantaziamarsaalam.com

Pozn.: V tomto hotelu platí 

„hotelový čas“, a to +1 hodina.

• Šnorchlování a potápění

• Oblíbený hotel

• Krásná pláž

Proč právě sem?

MARSA ALAM  MARSA ALAM

Fantazia Resort 



99MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

MARSA ALAM  MARSA ALAM

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY

POKOJ DELUXE

ČÁST DELUXE 16+
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

WI-FI LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 35 KM

POLOHA

• Centrum Marsa Alam cca 25 km

• Letiště Marsa Alam cca 35 km

PLÁŽ

•  Široká pláž s jemný pískem přímo 

u hotelu

•  Vstup do moře je pozvolný, 

místy může mít korálové podloží 

(doporučujeme obuv do vody)

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, bankomat

• 3 restaurace a 3 bary

• Nákupní galerie

• Fitness, wellness, kadeřnictví

•  4 bazény, z nichž některé jsou 

pro děti 

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

• Aquapark zdarma

INTERNET

• Wi-Fi v celém areálu za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Minibar za poplatek

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Standardní pokoj s výhledem 

na moře

Pokoj Standard Sea Front

• Má přímý výhled na moře

Rodinný pokoj

• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, basketbal, 

volejbal, šipky, stolní tenis, fotbal, 

fi tness, tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: potápění, kulečník, 

tenis s osvětlením, wellness

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, pozdní 

lehká snídaně, dopolední 

a odpolední snack, zmrzlina, 

1x za pobyt možnost povečeřet 

v každé ze dvou tématických 

restaurací (nutná rezervace), 

místní vybrané alko a nealko 

nápoje (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.malikiaabudabbab.com

• Aquapark

• Šnorchlování a potápění

• Krásná pláž

Proč právě sem?

MARSA ALAM  MARSA ALAM

Malikia Beach Resort Abu Dabbab 
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé 

zdarma. Více info o skvělé klubové 

dovolené viz strany 16–19 nebo

na www.blue-style.cz

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY

Klubová dovolená
ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

MARSA ALAM  MARSA ALAM
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ULTRA ALL INCLUSIVE

PLÁŽ
CCA 300 M

LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 7 KM

POLOHA

•  Nákupní možnosti v těsné 

blízkosti

• Letiště Marsa Alam cca 7 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž cca 300 m od hotelu

•  Cesta vede přes příjemnou 

pěší promenádu podél mariny 

lemované palmami, restauracemi 

a obchůdky

• Vstup do moře je pozvolný

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• 3 restaurace, 4 bary

• Nákupní galerie

• Diskotéka a noční klub

• Fitness, wellness, kadeřnictví

•  Bazény pro dospělé a bazén pro 

děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

• Aquapark zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách, včetně pokojů, 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

 Standard Suite s výhledem 

na město

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar a minilednička zdarma

• Kuchyňský a obývací koutek

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

 Standard Suite s výhledem 

na bazén

 Standard Suite s výhledem 

na moře

Rodinná Suite

• Má 2 oddělené ložnice

Vila Duplex

•  Je dvoupatrová vila a skládá 

se z obývací a kuchyňské části 

v přízemí a 2 oddělených ložnic 

s vlastní koupelnou v 1. patře

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, basketbal, 

plážový volejbal, šipky, fi tness, 

fotbal, stolní tenis a tenis bez 

osvětlení

•  Za poplatek: kulečník, bowling, 

elektronické hry, wellness, 

potápění

STRAVOVÁNÍ

•  Ultra All Inclusive: snídaně 

formou bufetu, pozdní snídaně, 

oběd a večeře formou bufetu, 

odpolední snack, káva, čaj 

a zákusky, půlnoční snack, místní 

vybrané alko a nealko nápoje 

(10.00–24.00), lobby bar otevřen 

24 h (po 24. h za poplatek, voda 

a teplé nápoje zdarma), 1x za 

pobyt možnost povečeřet v à la 

carte restauraci (nutná rezervace), 

minibar po příjezdu naplněn 

nealko nápoji a denně doplňován 

vodou (každých 7 dní další 

doplnění)

•  Během večeří je vyžadován 

společenský oděv, zejména pak 

u pánů dlouhé kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.sunrise-resorts.com

• Aquapark

• Široké sportovní vyžití

• Nakupování na dosah

Proč právě sem?

MARSA ALAM  PORT GHALIB

Sunrise Marin Resort Port Ghalib 
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PORT GHALIB  MARSA ALAM

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 7 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

WI-FI LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 120 KM

POLOHA

• Klidné místo

•  Přímo u několika přírodních lagun 

a národního parku Wadi El Gimal

•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a kavárny jsou přímo 

v areálu hotelu

• Letiště Marsa Alam cca 120 km

PLÁŽ

•  Písčito-oblázková, cca 800 m 

dlouhá, pláž přímo u hotelu

•  Pozvolný vstup do moře

•  Místy korálové podloží 

(doporučujeme vhodnou obuv 

do vody)

• Pro vstup možnost využít molo

• Bar, sprchy a WC

• Plážové osušky zdarma

POPIS

• Recepce, bankomat a směnárna

• 3 restaurace a 6 barů, kavárna

• Nákupní galerie, minimarket 

• Diskotéka

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• 3 bazény a bazén pro děti 

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Individuální klimatizace

• Koupelna se sprchou, WC, fén

• Telefon, SAT-TV

• Koutek k posezení

•  Minibar za poplatek (voda 

zdarma)

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

 Standardní pokoj s výhledem 

na moře

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: plně vybavená kuchyňka 

pro přípravu kojenecké stravy, 

animační programy, dětské hřiště, 

volejbal, basketbal, šipky, stolní 

tenis, fi tness, fotbal, tenis (noční 

osvětlení za poplatek)

•  Za poplatek: wellness, masáže, 

parní lázně, kulečník, potápění

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, pozdní 

snídaně, snacky a občerstvení, 

neomezené množství místních 

vybraných alko a nealko nápojů 

(9.00–24.00), 1x za pobyt 

možnost po předchozí rezervaci 

navštívit obě à la carte restaurace, 

víno se podává pouze během 

obědů a večeří

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.gorgoniabeach.com 

Pozn.: V tomto hotelu platí „hotelo-

vý čas“, a to +1 hodina.

• Šnorchlování a potápění

• Wellness 

• Krásná pláž

Proč právě sem?

MARSA ALAM  MARSA ALAM

Gorgonia Beach Resort 
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 50 KM

POLOHA

• Městečko El Quseir cca 27 km

• Letiště Marsa Alam cca 50 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u hotelu

• Pozvolný vstup do laguny

•  Korálové podloží (doporučujeme 

vhodnou obuv do vody)

•  Vstup do moře je možný také 

z mola

• Bar, sprchy a WC 

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnný bankomat

• 3 restaurace, 3 bary a kavárna

• Obchůdky, diskotéka

• Fitness, wellness

• Kadeřnictví

• Konferenční místnost

•  5 bazénů (splňující olympijské 

parametry, dětský, bazén 

s umělými vlnami, vířivka) 

• Aquapark zdarma

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 

zdarma

• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Individuální klimatizace 

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Standardní pokoj Beach Front

• V blízkosti pláže

Rodinný pokoj 

• Má 2 ložnice

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: večerní programy, 

dětské hřiště, miniklub, plážový 

volejbal, sauna (30 min/pobyt 

zdarma), fi tness centrum, šipky, 

fotbal, kulečník (1 h/pobyt 

zdarma), stolní tenis 

•  Za poplatek: masáže, wellness, 

parní lázně, potápění

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, pozdní 

snídaně, oběd a večeře formou 

bufetu, odpolední snack, 

zmrzlina, zákusky, noční snack, 

místní vybrané alko a nealko 

nápoje (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.calimera.com/Startseite 

• Aquapark

• Široké sportovní vyžití

• Wellness

Proč právě sem?

EL QUSEIR  MARSA ALAM

Club Calimera Akassia Swiss Resort 
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

MARSA ALAM  MARSA ALAM

LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 30 KM

PLÁŽ
CCA 400 M

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

POLOHA

• Centrum Marsa Alam cca 40 km

• Letiště Marsa Alam cca 30 km

PLÁŽ 

•  Písčitá pláž cca 400 m (vláček 

zdarma každých 15 minut)

•  Vstup do moře je pozvolný, 

dále je korálové podloží 

(doporučujeme obuv do vody)

• Bar

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, bankomat

• Několik restaurací a barů

• Nákupní arkáda

• Fitness

•  Několik bazénů, bazén 

s oddělenou částí pro děti

• Dětské hřiště, dětský klub

•  Lehátka, slunečníky a osušky 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi na recepci hotelu zdarma, 

na pokojích za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Klimatizace

• Set pro přípravu kávy a čaje

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Minibar za poplatek

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

• Koutek k posezení

• Žehlička a žehlicí prkno

Standardní pokoj s částečným 

výhledem na moře

Pokoj s výhledem na bazén

Pokoj Deluxe s výhledem 

do zahrady

• Je prostornější

Pokoj Deluxe s částečným 

výhledem na moře

Rodinný pokoj

• Jedná se o dva propojené pokoje

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: denní a večerní animační 

programy, miniklub, dětské hřiště, 

plážový volejbal, šipky, stolní 

tenis, fi tness

• Za poplatek: masáže

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, pozdní 

snídaně, odpolední snack, 

odpolední káva, čaj a zmrzlina, 

neomezené množství vybraných 

místních alko a nealko nápojů 

(9.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

• Šnorchlování a potápění

• Krásná pláž

• Pro náročné klienty

Proč právě sem?

Hilton Nubian Resort 
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 3 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

• Aquapark

• Wellness

• Oblíbené místo

Proč právě sem?

LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 7 KM

PLÁŽ
CCA 100 M

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

POLOHA

• Přístav Port Ghalib cca 9 km

• Letiště Marsa Alam cca 7 km

PLÁŽ 

• Písčitá pláž cca 100 m

•  Pozvolný vstup s korálovým 

podložím (obuv do vody)

•  Pro vstup do moře je zde také 

molo

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS 

•  Hotel je součástí komplexu 

5 hotelů 

• Recepce, směnný automat

• 2 restaurace a 3 bary

• Nákupní galerie

• Diskotéka

• Fitness, wellness

• Kadeřnictví

• Bazény pro dospělé a pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

•  Aquapark Aqua Coraya se 

skluzavkami a tobogany zdarma 

(v komplexu Madinat Coraya, 

cesta vede areálem Madinat 

Coraya a po promenádě, 

cca 700 m)

INTERNET

•  Wi-Fi připojení na recepci zdarma 

(s omezenou rychlostí)

UBYTOVÁNÍ 

Pokoj Superior s výhledem 

do zahrady 

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

•  Minibar za poplatek (voda 

zdarma) 

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

Pokoj Superior s výhledem 

na bazén

Pokoj Superior s výhledem 

na moře

Rodinný pokoj s výhledem 

do zahrady

•  Je prostornější, má 2 místnosti 

oddělené posuvnými dveřmi či 

závěsem

Rozšířená nabídka jednotlivých typů 

pokojů na www.bluestyle.cz

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, plážový 

volejbal, šipky, kulečník, stolní 

tenis, fi tness, fotbal, tenis během 

dne

•  Za poplatek: wellness, sauna, 

masáže, potápění

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, pozdní 

lehká snídaně, odpolední snack, 

káva, čaj, zákusky, zmrzlina, 

místní vybrané alko a nealko 

nápoje (10.00–24.00), během 

večeří jsou u pánů vyžadovány 

dlouhé kalhoty, bar „Food Court“ 

na pláži je v rámci All Inclusive 

(snack a nealko nápoje)

•  Dine Around: možnost večeřet 

v hlavních restauracích 

sesterských hotelů komplexu 

Madinat Coraya, nutná rezervace 

(Jaz Samaya 5*, Jaz Dar El Madina 

5*, Jaz Solaya 5*)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.jazhotels.com

MADINAT CORAYA  MARSA ALAM

Madinat Coraya Jaz Lamaya Resort 
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 6 KM

POLOHA

•  Areál hotelu se nachází na 

odlehlém místě

•  Přístav Port Ghalib s pěknou 

promenádou, obchůdky, 

restauracemi a kavárnami 

cca 5 km

• Letiště Marsa Alam cca 6 km

PLÁŽ 

• Písčito-oblázková pláž u hotelu

•  Pozvolný vstup do moře, místy 

přes korálové podloží (vhodná 

obuv do vody)

•  Pro vstup do moře je zde také 

molo

• Barový servis, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS 

• Recepce a směnný automat 

• 5 restaurací a 5 barů

• Nákupní galerie, kadeřnictví

• Fitness, wellness

• 3 bazény, z nichž jeden je pro děti

•  Lehátka, osušky a slunečníky 

zdarma

INTERNET

• Wi-Fi v lobby zdarma

• Internetový koutek zdarma

UBYTOVÁNÍ 

Standardní pokoj

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Koutek k posezení

• Minibar za poplatek

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Rodinný pokoj

•  Je prostornější a má navíc část, 

která je oddělená přepážkou 

a posuvnými dveřmi

•  Nacházejí se pouze v přízemí 

hlavní budovy

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, volejbal, 

šipky, fotbal, fi tness, venkovní 

vířivka, stolní tenis

•  Za poplatek: potápění, služby 

wellness centra, sauna, masáže, 

kulečník

STRAVOVÁNÍ 

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, lehká 

pozdní snídaně, odpolední snack, 

sendviče, odpolední káva, čaj 

a zákusky, zmrzlina, neomezené 

množství místních vybraných 

alkoholických a nealkoholických 

nápojů v barech a restauracích 

(10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.threecorners.com

• Šnorchlování a potápění

• Wellness

• Prázdninová atmosféra

Proč právě sem?

MARSA ALAM  MARSA ALAM

Three Corners Fayrouz Plaza Beach Resort 
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MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
PP | AI

LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 65 KM

POLOHA

• Městečko El Quseir cca 5 km

• Letiště Marsa Alam cca 65 km

PLÁŽ 

•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu

• Strmější vstup do moře 

•  Vstup do moře je přes korálové 

podloží (doporučujeme vhodnou 

obuv do vody)

•  Pro vstup do moře je zde také 

molo

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS 

• Recepce, směnný automat 

• 3 restaurace, 3 bary a kavárna

• Obchůdky, minimarket

• Fitness, wellness

• Kadeřnictví

• Konferenční místnost 

•  3 bazény, z nichž 1 má oddělenou 

část pro děti

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Velikost pokoje cca 32 m²

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

•  Minibar za poplatek (denně láhev 

vody)

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Standardní pokoj s výhledem na 

moře

Marine Club

• Velikost pokoje cca 32 m²

• Je luxusnější

Rodinný pokoj

• Velikost pokoje cca 64 m²

•  Má 2 propojené místnosti 

a 2 oddělené koupelny

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: večerní programy, 

dětské hřiště, basketbal, volejbal, 

šipky, fi tness, fotbal, sauna, stolní 

tenis

•  Za poplatek: kulečník, wellness 

centrum, masáže, tenis 

s osvětlením, potápění

STRAVOVÁNÍ 

•  Polopenze formou bufetu nebo 

možnost All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, pozdní 

snídaně, odpolední snack, 

klienti obdrží kredit do à la carte 

restaurací (cca 35 LE/osoba, 

nápoje jsou extra), neomezené 

množství místních vybraných 

alkoholických (12.00–23.00) 

a nealkoholických nápojů (10.00–

23.00) v barech a restauracích 

dle jejich otevírací doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.radissonblu.com

• Přátelská atmosféra

• Široké sportovní vyžití

• Wellness

Proč právě sem?

EL QUSEIR  MARSA ALAM

Radisson Blu Resort El Quseir 

MARINE CLUB
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
HOTEL

PŘÍMO
U PLÁŽE

INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

WI-FI LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 60 KM

POLOHA

• Klidné místo

• Letiště Marsa Alam cca 60 km

PLÁŽ

• Pláž přímo u hotelu

• Korálové podloží

• Vstup do moře je přes molo

• Sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• 2 restaurace, 3 bary

• Minimarket

• Konferenční místnost

• Fitness, wellness

• Kadeřnictví

• Vnitřní bazén zdarma

•  3 venkovní bazény, 1 má 

oddělenou část pro děti 

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu za poplatek

• Internetový koutek zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior s výhledem 

do zahrady

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

• Balkon nebo terasa

Pokoj Superior s výhledem 

na moře

Pokoj Superior Beach Front

• Přímo u pláže

Rodinný Superior pokoj 

s výhledem na moře

• Tvoří jej 2 propojené pokoje

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: animační programy 

pro děti i dospělé, dětské hřiště, 

miniklub, plážový volejbal, šipky, 

fi tness centrum

•  Za poplatek: potápění, masáže, 

sauna, parní lázeň, služby 

wellness centra

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 

odpolední snack, káva, čaj, 1x za 

pobyt možnost povečeřet v à la 

carte restauraci (nutná rezervace), 

neomezené množství místních 

vybraných alko a nealko nápojů 

v barech a restauracích dle jejich 

otevírací doby (10.00–24.00), 

víno je servírováno během obědů 

a večeří, láhev vody v minibaru 

denně zdarma

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.accorhotels.com

MARSA ALAM  MARSA ALAM

• Široké sportovní vyžití

• Zázemí pro děti 

• Šnorchlování a potápění

Proč právě sem?

Novotel Marsa Alam 
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR4,5
HOTEL

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 3 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 7 KM

POLOHA

•  Městečko El Quseir cca 70 km

•  Restaurace, bary a obchůdky 

v hotelu

• Letiště Marsa Alam cca 7 km

PLÁŽ 

• Vlastní písčitá pláž přímo u hotelu

•  Vstup do moře přes korálové 

podloží (obuv do vody)

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna, obchody

• 4 restaurace a 4 bary

• Fitness a wellness

•  Dětské hřiště, dětský klub, 

skluzavka

•  Několik bazénů (oddělená část 

pro děti)

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

•  Klienti hotelu mohou bezplatně 

využívat aquapark Aqua Coraya 

v komplexu Madinat Coraya, 

který je vzdálen cca 700 m

INTERNET

•  Wi-Fi připojení v lobby hotelu 

a na recepci zdarma (omezená 

kapacita, více informací na 

hotelu)

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior s výhledem 

do zahrady

•  Individuálně ovladatelná 

klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV

•  Minibar (za poplatek, voda 

zdarma) 

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

Pokoj Superior s výhledem 

na bazén

Pokoj Superior s výhledem 

na moře

Rodinný pokoj

•  Má výhled do zahrady

•  Je prostornější a stejně vybavený 

jako pokoj Superior

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: denní a večerní animační 

programy, plážový volejbal, šipky, 

fi tness, stolní tenis

•  Za poplatek: kulečník, potápění, 

masáže, sauna, wellness, tenis 

(bez a s osvětlením)

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, 

oběd a večeře formou bufetu, 

odpolední snack a zmrzlina, 

místní vybrané alko a nealko 

nápoje (10.00–24.00), během 

večeří jsou u pánů vyžadovány 

dlouhé kalhoty, barový servis 

„Plateau“ na pláži a „Aquaresta“ 

u bazénu (alko a nealko nápoje 

a snack během dne, bar 

v provozu 10.00–17.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.jazhotels.com

MARSA ALAM  MARSA ALAM

• Skvělé šnorchlování

• Přátelská atmosféra

• Moderní hotel

Proč právě sem?

Jaz Grand Marsa 
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR

HOTEL

POUZE U BLUE STYLE

INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 15 let | 2. dítě do 15 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

4,0

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

PLÁŽ
CCA 300 M

WI-FI LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 55 KM

POLOHA

• Klidné místo 

• Letiště Marsa Alam cca 55 km

PLÁŽ

• U korálového zálivu Jabal Rosas

• Písčitá pláž cca 300 m

•  Od hotelu je oddělena místní 

komunikací

•  Velmi pozvolný vstup, místy 

korálové podloží (obuv do vody)

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, 3 restaurace, bary

• Nákupní galerie, diskotéka

• Fitness, wellness 

• 3 bazény

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

• Wi-Fi za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior

• Klimatizace

• Telefon, SAT-TV

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Kuchyňský koutek s posezením

• Minibar za poplatek

• Bezpečnostní schránka zdarma

•  Většina pokojů má balkon či 

terasu

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Superior s výhledem 

na moře

Rodinný pokoj

• S oddělenou ložnicí

•  Kuchyňský kout a koutek 

k posezení

Rodinný pokoj s výhledem 

na moře

Pokoj Classic

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Superior

•  Má přístup přes sdílenou 

místnost s kuchyňským koutkem, 

posezením a balkonem

•  Tato místnost je společná pro 

2 pokoje

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, plážový 

volejbal, kulečník, šipky, stolní 

tenis, fi tness

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, sauna, masáže, potápění

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře, dopolední a odpolední 

snack, místní vybrané alkoholické 

a nealkoholické nápoje ve 

vybraných barech a restauracích 

(10.00–23.00), víno se podává 

pouze během obědů a večeří 

v hlavní restauraci

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

• Široké sportovní vyžití

• Šnorchlování a potápění 

• Wellness

Proč právě sem?

MARSA ALAM  MARSA ALAM

Aurora Bay Resort 
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé 

zdarma. Více info o skvělé klubové 

dovolené viz strany 16–19 nebo

na www.blue-style.cz

Klubová dovolená
ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

MARSA ALAM  MARSA ALAM
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR

HOTEL

PŘÍMO
U PLÁŽE

POUZE U BLUE STYLE

INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

4,0

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

WI-FI LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 50 KM

POLOHA

• Klidné místo

• Město El Quseir cca 22 km

• Letiště Marsa Alam cca 50 km

PLÁŽ

• Široká písčitá pláž přímo u hotelu

• Pozvolný vstup do moře

•  Vstup má částečně korálové 

podloží (doporučujeme vhodnou 

obuv do vody)

• Bar, sprchy a WC

•  Plážové osušky, lehátka 

a slunečníky zdarma

POPIS

• Recepce

• Směnný automat

• 2 restaurace a několik barů

• Nákupní galerie, minimarket

• Fitness

•  Několik bazénů pro dospělé, 

některé mají oddělenou část pro 

děti

• 3 skluzavky (zdarma)

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi v lobby a na recepci za 

poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Individuální klimatizace

•  Koupelna s vanou, WC, vysoušeč 

vlasů

• Telefon, SAT-TV

•  Minilednička zdarma, voda 

zdarma

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Superior Promo

•  Je stejný, ale má výhled do 

zahrady 

• Nachází se v přízemí

Pokoj Superior 

• Má výhled na moře a je v patře

Rodinný pokoj 

• Má 2 oddělené místnosti

Pokoj Deluxe s výhledem na moře

• Zrenovovaný bungalov

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, fi tness, 

plážový volejbal, šipky, stolní tenis

•  Za poplatek: masáže, potápění, 

kulečník

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, pozdní 

snídaně, oběd a večeře formou 

bufetu, odpolední snack, káva, 

čaj a zákusky, večerní snack, 

neomezené množství místních 

vybraných alko a nealko nápojů 

(10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.utopiabeachclub.com

• Super pláž

• Skluzavky 

• Fitness

Proč právě sem?

MARSA ALAM  EL QUSEIR

Utopia Beach Club 
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Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY

Klubová dovolená
ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé 

zdarma. Více info o skvělé klubové 

dovolené viz strany 16–19 nebo

na www.blue-style.cz

EL QUSEIR  MARSA ALAM
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
HOTEL

PŘÍMO
U PLÁŽE

INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
AI | 24H AI

WI-FI LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 17 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary jsou v centru 

města Port Ghalib cca 17 km

• Letiště Marsa Alam cca 17 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž je přímo u hotelu

•  Velmi pozvolný, písčito-

oblázkový vstup do moře, místy 

přes korálové podloží (obuv do 

vody)

•  Vstup možný také přes dlouhé 

molo

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma

POPIS

• Recepce, směnný automat

• Několik restaurací a barů

• Nákupní galerie, diskotéka

• Fitness, wellness, kadeřnictví

•  Konferenční a společenská 

místnost

• Bazén s oddělenou částí pro děti

•  Dětské skluzavky a nový aquapark 

zdarma

• Lehátka a slunečníky zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*

INTERNET

•  Wi-Fi připojení ve všech 

veřejných prostorách hotelu za 

poplatek

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior

• Velikost pokoje cca 55 m2

• Individuální klimatizace

• Koupelna se sprchou, WC, fén

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Koutek k posezení

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Superior s výhledem 

na hory nebo na moře

Rodinný pokoj

• Velikost pokoje cca 95 m2

•  Má 2 propojené místnosti 

oddělené dveřmi

• Set pro přípravu kávy a čaje

•  Klienti, kteří mají tento typ pokoje, 

získávají 24 hodin All Inclusive, 

zdarma přístup na Wi-Fi ve všech 

veřejných prostorách hotelu 

a možnost využívat à la carte 

restauraci 1x za týden zdarma

Rozšířená nabídka jednotlivých typů 

pokojů na www.bluestyle.cz

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, plážový 

volejbal, šipky, fotbal, fi tness

•  Za poplatek: kulečník, wellness, 

masáže, potápění, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive (platí pro pokoj typu 

Superior) a 24 hodin All Inclusive 

(platí pro všechny ostatní typy 

pokojů)

•  Snídaně, oběd a večeře formou 

bufetu, dopolední snack, lehký 

oběd v baru na pláži, neomezené 

množství místních vybraných 

alko a nealko nápojů v barech 

a restauracích dle jejich otevírací 

doby (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

• Aquapark

• Široké sportovní vyžití

• Aktivity pro děti 

Proč právě sem?

MARSA ALAM  MARSA ALAM

Royal Tulip Resort & Aquapark 
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR

HOTEL

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 15 let | 2. dítě do 15 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

4,0

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 40 KM

POLOHA

• Klidné místo

• Město El Quseir cca 30 km

•  Restaurace a bary přímo v areálu 

hotelu

• Letiště Marsa Alam cca 40 km

PLÁŽ

• Písčito-oblázková pláž u hotelu

•  Vstup do moře s korálovým 

podložím (doporučujeme 

vhodnou obuv do vody) je možný 

pouze přes molo

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• Několik restaurací a barů

• Diskotéka

• Fitness

• Wellness

• Kadeřnictví

• Nákupní galerie

• Několik bazénů pro dospělé i děti

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

na recepci a v lobby zdarma, 

na pokojích za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Koutek k posezení

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

• Balkon nebo terasa

Rodinný pokoj

• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, plážový 

volejbal, šipky

•  Za poplatek: potápění, masáže, 

sauna, parní lázeň, služby 

wellness centra, fi tness centrum

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 

dopolední a odpolední snack, 

neomezené množství místních 

vybraných alko a nealko nápojů 

v barech a restauracích dle jejich 

otevírací doby (10.00–23.00), 

víno se podává pouze v hlavní 

restauraci během obědů, večeří 

a v lobby baru

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.coralhillsresorts.com

• Široké sportovní vyžití

• Šnorchlování a potápění

• Wellness

Proč právě sem?

MARSA ALAM  MARSA ALAM

Coral Hills Marsa Alam 
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

4,0

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

WI-FI LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 17 KM

POLOHA

• Klidné místo

•  Restaurace, bary a nákupní 

možnosti v areálu hotelu

• Letiště Marsa Alam cca 17 km

PLÁŽ

• Široká písčitá pláž přímo u hotelu

•  Velmi pozvolný vstup do moře, 

místy přes korálové podloží 

(doporučujeme obuv do vody)

•  Pro vstup do moře je zde také 

molo

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• 2 restaurace, 3 bary 

• Diskotéka 

• Minimarket

• Fitness, wellness

• Kadeřnictví

•  Konferenční a společenská 

místnost 

•  2 bazény (každý s 1 skluzavkou)

a bazén pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

•  Aquapark v sesterském hotelu 

Royal Tulip Resort & Aquapark 

4*+ (2x týdně vstup zdarma)

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách za poplatek

• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior s výhledem 

do zahrady

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minilednička zdarma

• Minibar za poplatek

• Koutek k posezení

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Superior s výhledem 

na bazén

Pokoj Superior s výhledem 

na moře

Rodinný pokoj

• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační a večerní 

zábavné programy, dětské hřiště, 

miniklub, plážový volejbal, šipky, 

fi tness centrum, fotbal, stolní 

tenis

•  Za poplatek: kulečník, služby 

wellness centra, masáže, sauna, 

parní lázně, tenis, potápění

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 

dopolední i odpolední snack, 

neomezené množství místních 

vybraných alkoholických 

a nealkoholických nápojů 

v barech a restauracích dle jejich 

otevírací doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

• Šnorchlování a potápění

• Široké sportovní vyžití

• Prázdninová atmosféra

Proč právě sem?

MARSA ALAM  MARSA ALAM

Magic Tulip Resort & Aquapark 
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MARSA ALAM  MARSA ALAM
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 15 let | 2. dítě do 15 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

4,0

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

WI-FI LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 120 KM

POLOHA

• Klidné místo

•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary v areálu hotelu

• Letiště Marsa Alam cca 120 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u hotelu

•  Pozvolný vstup do moře, 

místy přes korálové podloží 

(doporučujeme vhodnou obuv 

do vody)

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma

POPIS

• Recepce

• Restaurace, 2 bary 

• Minimarket

• Bazén s částí pro děti

•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení na recepci 

a v lobby za poplatek

• Kabelové připojení za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Individuální klimatizace

•  Koupelna s vanou nebo sprchou, 

WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Minilednička zdarma

• Bezpečnostní schránka zdarma 

• Koutek k posezení

• Balkon 

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Superior 

• Má novější vybavení

Rodinný pokoj 

•  Je stejně vybaven jako standardní 

pokoj

• Má oddělenou ložnici

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: plážový volejbal, dětské 

hřiště, fi tness centrum, stolní 

tenis

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, sauna, masáže, parní 

lázně, potápění, windsurfi ng

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 

zmrzlina, odpolední snack, čaj 

a zákusky, neomezené množství 

vybraných místních alkoholických 

a nealkoholických nápojů ve 

vybraných restauracích a barech 

dle jejich otevírací doby (10.00–

24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.shamshotels.com 

• Klidné místo

• Bohatý podmořský život 

• Přátelská atmosféra

Proč právě sem?

MARSA ALAM  MARSA ALAM

Shams Alam Beach Resort 

POKOJ SUPERIOR
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

4,0

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

WI-FI LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 40 KM

POLOHA

•  Letovisko El Quseir s obchůdky 

a restauracemi cca 30 km 

• Letiště Marsa Alam cca 40 km

PLÁŽ

•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu

•  Vstup do moře s korálovým 

podložím (doporučujeme 

vhodnou obuv do vody) je možný 

pouze přes molo

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• 4 restaurace a 3 bary

• Nákupní galerie, minimarket

• Diskotéka

• Fitness, wellness

• Kadeřnictví

• Vnitřní bazén zdarma

•  Několik bazénů pro dospělé, 

dětský bazén, 2 skluzavky

• Lehátka a slunečníky zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*

INTERNET

•  Wi-Fi v celém areálu hotelu 

za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Centrální klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Koutek k posezení 

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Rodinný pokoj

• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, volejbal, šipky, 

stolní tenis, fotbal, fi tness, tenis 

bez osvětlení, kulečník, basketbal

•  Za poplatek: wellness, 

masáže, sauna, potápění, tenis 

s osvětlením

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, odpolední 

palačinky, káva, čaj, neomezené 

množství místních vybraných 

alkoholických a nealkoholických 

nápojů (10.00–24.00), víno se 

podává v době obědů a večeří, 

možnost povečeřet v každé 

z à la carte restaurací 1x za pobyt 

(po předchozí rezervaci) zdarma

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.dreamsresortsegypt.com

• Široké sportovní vyžití

• Wellness

• Přátelská atmosféra

Proč právě sem?

EL QUSEIR  MARSA ALAM

Dreams Beach Marsa Alam 
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

3,5

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

WI-FI LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 50 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti 

a restaurace cca 22 km

• Letiště Marsa Alam cca 50 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u hotelu

•  Pozvolný vstup do moře, místy 

může být přes korálové podloží 

(vhodná obuv do vody)

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma

POPIS

• Recepce 

• 2 restaurace a 3 bary

• Nákupní galerie

• Kadeřnictví

•  2 bazény a 1 bazén s oddělenou 

částí pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET

•  Wi-Fi v hotelové recepci a na 

pokojích za poplatek

• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior 

• V hlavní budově

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV

• Minilednička zdarma

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Bungalov

• Blíže k moři

• Nemá telefon

Rodinný pokoj

• Má oddělenou ložnici

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy 

pro děti i dospělé, dětské hřiště, 

miniklub, fi tness centrum, 

plážový volejbal, fotbal, stolní 

tenis, tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: masáže, sauna, 

potápění, kulečník

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 

dopolední snack v lobby 

baru, odpolední snack v baru 

u bazénu, neomezené množství 

vybraných místních alkoholických 

a nealkoholických nápojů 

v barech dle jejich otevírací doby 

(10.00–23.00), víno se podává 

pouze v době obědů a večeří

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

• Šnorchlování a potápění

• Široké sportovní vyžití

• Krásná pláž

Proč právě sem?

MARSA ALAM  EL QUSEIR

Pensée Royal Garden 
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VÝLETY  MARSA ALAM

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

Asuán a Edfu

Celodenní výlet zahájíte návštěvou nejza-

chovalejšího chrámu boha Hora v Edfu. Po 

obědě v jedné z místních restaurací přeje-

dete k přehradě High Dam a motorovým 

člunem se přesunete na ostrov s chrá-

mem Philae. V pozdních večerních hodi-

nách návrat na hotel. V ceně je zahrnut 

průvodce v Edfu a vstup do místního chrá-

mu Horus, transfer motorovým člunem, 

vstup do chrámu Philae a oběd. Nápoje 

za poplatek.

Luxor

V ranních hodinách odjezd do Luxoru, kte-

rý je vzdálený cca 320 km (během cesty 

bude přestávka cca 30 min). Cca v 10:30 

přijedete do Luxoru. Následuje prohlídka 

komplexů v Karnaku (cca 1,5 hod.). Poté 

si dáte oběd (nápoje extra). Přesunete se 

k Memnonovým kolosům a do Údolí krá-

lů, kde navštívíte tři hrobky (Tutanchamo-

nova hrobka za poplatek cca 100 LE). Dle 

času následuje návštěva alabastrové dílny. 

Pokračujete návštěvou chrámu královny 

Hatšepsut a výrobny papyrusu. Příjezd do 

hotelu v nočních hodinách.

Abu Dabbab – šnorchlování

Půldenní výlet ke korálům, které jsou 

vyhlášené výskytem vzácných velkých 

želv a dugongů (mořských sirén). V ceně 

zahrnut transfer a minerální voda.  

Návštěva městečka El Quseir

Výlet zahájíte návštěvou přístavu. Budete 

pokračovat prohlídkou místní mešity, kos-

tela a pevnosti. Vychutnáte si místní kávu 

a nakoupíte si na bazaru. Poté návrat do 

hotelu. V ceně je zahrnut vstup do pevnosti 

a nealkoholický nápoj v kavárně.

Port Ghalib – šnorchlování

Plavba z moderního přístavu v městečku 

Port Ghalib. Odplouváte na místa vyhláše-

ná výskytem vodních želv, mořských krav 

a ryb: Marsa Shouna a Marsa Mubarak. Po 

šnorchlování následuje oběd z čerstvých 

ryb nebo kuře. Poté můžete relaxovat na 

lodi nebo čas využít k dalšímu prozkoumá-

vání korálových útesů Rudého moře. Cena 

zahrnuje transfer, dopravu na lodi, oběd, 

chlazené nealkoholické nápoje, výbavu na 

šnorchlování.

Jeep Super Safari

Půldenní výlet zahájíte odjezdem v dží-

pech. Zastávka na občerstvení, šíšu 

(za poplatek) a  projížďka na velbloudu. 

Vyzkoušíte také čtyřkolku a  navštívíte 

beduínskou vesnici, kde se setkáte s míst-

ními zvyky. Po západu slunce vás čeká bar-

becue večeře a orientální show. Po setmě-

ní budete mít možnost pozorovat hvězdy 

dalekohledem. Návrat do hotelu. V ceně 

je zahrnut transfer džípem, čtyřkolkou, jíz-

da na velbloudu, průvodce, večeře, nealko 

nápoje a minerální voda. Je možná i tzv. 

„rodinná“ verze tohoto výletu bez jízdy na 

čtyřkolkách. 

Popisy výletů jsou pouze

informační a nezávazné. 

Bližší info o jejich programu 

obdržíte v destinaci. 

 Více na www.blue-style.cz
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SHARM EL SHEIKH  POPIS DESTINACE

Sharm
El Sheikh
Zatímco náruživí plavci míří do Hurghady, sem – a také do Marsa 

Alam – létají milovníci potápění a šnorchlování. Korálové útesy 

najdou už při pobřeží! Je zde spousta vyhlášených lokalit (např. Blue 

Hole). Nadšenci do historie se vypraví ke klášteru sv. Kateřiny a na 

Mojžíšovu horu. Pro ty, co se rádi baví, je čtvrť SOHO s obchody, 

kavárnami, kinem, ledovým barem, kluzištěm a zpívající fontánou.

P
ůvodně malé rybář-

ské městečko na nejjiž-

nějším cípu Sinajského 

poloostrova bylo v minu-

losti obydleno beduíny, 

kteří v absolutním poklidu využívali 

bohatství místního moře. V posled-

ních desetiletích se však tvář Sharm 

El Sheikhu změnila. Nynější oblíbe-

ná destinace se dělí na dvě části, 

konkrétně na staré město s tržištěm 

a přístavem na jihu a na luxusní turi-

stické středisko Naama Bay situova-

né cca 7 km směrem na sever. Právě 

u nádherné pláže ve stejnojmenné 

zátoce vyrostly velkolepé a moder-

ní hotelové komplexy s přátelskou 

atmosférou. 

Nejzajímavější a nejvíce fascinující 

na této oblasti je podmořský svět. 

Teplota vody je ideální po celý rok, 

což umožňuje nejen koupání, ale 

i šnorchlování a potápění v každém 

ročním období. Ponořit se do lákavě 

modrých vod, bezstarostně zkoumat 

pestrobarevné rybky a tisíce dalších 

obyvatel vzácných korálů může-

te hned u hotelových pláží. Mnohé 

hotely mají přímý přístup k  okra-

ji korálového útesu a umožňují tak 

i velmi průměrným plavcům poznat 

bezprostředně, alespoň s  brýlemi 

a šnorchlem, nepřeberné bohatství 

zdejších hlubin.

V  dostupné vzdálenosti od letiš-

tě v  Sharm El Sheikhu se nalézá 

řada dalších atraktivních přímoř-

ských letovisek, která vám jednot-

livě představíme o pár řádků níže. 

Nyní se pojďme dozvědět několik 

zajímavostí o poloostrově, v  jehož 

jižní části se námi nabízené hote-

lové komplexy nacházejí. Sinajský 

poloostrov je pomyslným mostem 

mezi Afrikou a Asií. Severní pobřeží 

omývá Středozemní moře, jižní pro 

změnu Rudé moře, které díky korá-

lovým útesům patří mezi nejkrásnější 

lokality pro šnorchlování a potápě-

ní. Směrem na východ končí území 

Egypta hranicí s Izraelem, ta se na 

jihu ztrácí ve vodách Arabského záli-

vu. Na západní straně je poloostrov 

zcela oddělen od Afriky Suezským 

průplavem. 

Vzhledem k tomu, že převážná část 

Sinaje je pokryta pouští, je pro něj 

typické subtropické podnebí. Horké 

a prosluněné dny střídají příjemně 

chladivé večery a noci plné hvězd. 

Pobřežní oblasti jsou světem diame-

trálně odlišným od pustého vnitro-

zemí. Území se pyšní nejen načerve-

nalými horskými masivy, spadajícími 

z výšky až 2�000 m n. m. do hlubin 

Rudého moře, a  pouštními oáza-

mi beduínů, ale hlavně úchvatnými 

potápěčskými lokalitami, jimž vévodí 

národní park Ras Mohamed a ostrov 

Tiran.

Letoviska
• Dahab. Příjemné letovisko leží 

cca 100 km severně od Sharm El 

Sheikhu. Slovo Dahab znamená 

v arabštině zlato a odkazuje na bar-

vu písku pokrývajícího místní plá-

že. Letovisko je strategickým místem 

pro výlety ke klášteru sv. Kateřiny, 

na Mojžíšovu horu či do Barevné-

ho kaňonu. V městečku se nachází 

množství restaurací, barů a obchůd-

ků. Dahab je proslulý potápěčskou 

lokalitou Blue Hole, která je cílem 

dobrodruhů z  celého světa. Je 

obklopena korálovými útesy, jež se 

jen několik metrů od břehu svažují 

do hloubky přes sto metrů. Potápění 

v těchto místech je doporučováno 

jen opravdovým profesionálům.

• Nabq Bay. Cca 5 km severně od 

letiště se nachází moderní letovisko 

Nabq Bay s rozsáhlými hotelovými 

komplexy. Jeho nejzajímavější a nej-

více fascinující součástí je barevný 

podmořský svět. Večer se může-

te projít po pobřežní promenádě 

a vyzkoušet si smlouvání v místních 

obchůdcích nebo jen tak posedět 

v některém z mnoha barů a kavár-

niček.

• Sharks Bay. Klidnější oblast Sharks 

Bay leží jen pár kilometrů od letiště 

a její pláže jsou označovány za jed-

ny z nejčistších na světě. Do moře 

s korálovým podložím se na větši-

ně z nich vstupuje z mola, naleznete 

zde i několik center vodních sportů. 

V Sharks Bay se nachází čtvrť SOHO, 

malá promenáda s bary a obchůd-

ky, bowlingové centrum a dokonce 

i ledové kluziště a jízdárna.

• Ras Um El Seid Hills. Krásné leto-

visko rozkládající se podél písčitých 

pláží je vzdáleno cca 15 km od letiště 

a cca 2 km od starého tržiště. Turis-

tické centrum tvoří různé obchůdky, 

restaurace a bary. Je zde nádherný 

výhled na útes Temple Reef, který je 

hned po Ras Mohamed považován 
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POPIS DESTINACE  SHARM EL SHEIKH

RUDÉ MOŘE

Ras Mohamed

Ras Um El Seid Hills

ostrov
Tiran

Naama Bay

Sharks Bay

Nabq Bay

Ras Nasrani

DAHAB

SHARM EL SHEIKH

za druhou nejatraktivnější podmoř-

skou lokalitu v Rudém moři. Můžete 

navštívit delfi nárium, kde máte mož-

nost zaplavat si s delfíny.

• Naama Bay. Zátoka Naama Bay 

je jedním z nejkrásnějších a nejži-

vějších středisek v oblasti Sharm El 

Sheikhu, jedná se o moderní cen-

trum tohoto letoviska. Naleznete 

zde mnoho malých i větších obcho-

dů, barů a míst k posezení. Tradič-

ní vodní dýmku můžete ochutnat 

téměř na každém kroku a  její pří-

jemné aroma vám ani na chvilku 

nedá zapomenout, že se nacházíte 

v Orientu. U krásných písčitých plá-

ží zátoky s pozvolným vstupem do 

moře vyrostlo množství hotelových 

komplexů nabízejících kvalitní služby 

a servis. Díky úchvatnému podmoř-

skému světu se zde nachází mnoho 

potápěčských center a využít může-

te i bohatou nabídku vodních sportů.

• Ras Nasrani. Toto letovisko s popu-

lární podmořskou rezervací s nádher-

nými korálovými útesy je rájem potá-

pěčů. Rozprostírá se podél malebné 

zátoky ležící cca 14 km od Naama 

Bay, jež je srdcem Sharm El Sheikhu. 

Zdejší hotelové komplexy poskytují 

špičkový servis, zatímco písčité pláže 

jsou ideální i pro windsurfi ng, jízdu na 

vodních lyžích, paragliding atd. 
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 7 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
24H ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
SHARM EL SHEIKH CCA 10 KM

POLOHA

• Klidné místo v oblasti Nabq Bay

•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 1 km

• Naama Bay cca 20 km

• Letiště Sharm El Sheikh cca 10 km

PLÁŽ

•  Pláž s hrubým pískem přímo 

u hotelu

•  Vstup velmi pozvolný, přes 

korálové podloží (doporučujeme 

vhodnou obuv do vody)

•  Pro vstup do moře je zde 

cca 250 m dlouhé molo

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnný automat

• 3 restaurace, 7 barů

• Nákupní galerie

• Konferenční místnost

• Fitness, wellness, kadeřnictví

•  2 bazény pro dospělé, dětský 

bazén

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo vanou 

a WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Koutek k posezení

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

• Balkon nebo terasa

Standardní pokoj Basic 

• Je maximálně pro 2 osoby

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy 

pro děti i dospělé, dětské hřiště, 

miniklub, sauna, basketbal, 

plážový volejbal, fotbal, tenis, 

stolní tenis, fi tness centrum, parní 

lázeň

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, potápění

STRAVOVÁNÍ

•  24 hodin All Inclusive: snídaně, 

oběd a večeře formou bufetu, 

dopolední a odpolední snack, 

odpolední káva a zákusky, noční 

občerstvení, místní vybrané alko 

a nealko nápoje v barech dle 

jejich otevírací doby 24 hodin 

denně

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.magiclife.com

• Široké sportovní vyžití

• Unikátní koncept

• Skvělé služby

Proč právě sem?

SHARM EL SHEIKH  NABQ BAY

Club Magic Life Sharm El Sheikh Imperial 
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NABQ BAY  SHARM EL SHEIKH

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 7 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ULTRA ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
SHARM EL SHEIKH CCA 20 KM

POLOHA

•  Centrum Naama Bay cca 8 km

•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a kavárny cca 500 m

•  Letiště Sharm El Sheikh 

cca 20 km

PLÁŽ

•  Pláž s hrubým pískem přímo 

u hotelu

• Korálové podloží (obuv do vody)

• Možnost využít molo

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna

• 4 restaurace, 9 barů

• Nákupní galerie, minimarket

• Diskotéka

•  Společenská a konferenční 

místnost

• Fitness, wellness

• Kadeřnictví

• Několik bazénů pro děti i dospělé

• Aquapark zdarma

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Velikost pokoje cca 44 m2

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

•  Minibar zdarma (po příjezdu 

naplněn nealko nápoji, denně 

doplňován lahví vody)

• Koutek k posezení

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

• Balkon nebo terasa

Standardní pokoj s výhledem 

na moře

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy 

pro děti i dospělé, dětské hřiště, 

miniklub, plážový volejbal, 

šipky, fotbal, stolní tenis, fi tness 

centrum

•  Za poplatek: wellness, masáže, 

sauna, parní lázeň, vířivka, 

kulečník, tenis, potápění, vodní 

sporty

STRAVOVÁNÍ

•  Ultra All Inclusive: snídaně 

formou bufetu, pozdní lehká 

snídaně, oběd a večeře formou 

bufetu, snack a zmrzlina ve 

vybraných barech během dne, 

odpolední káva, zákusky, klienti 

mohou po předchozí rezervaci 

neomezeně využívat à la carte 

restauraci, místní vybrané 

alko a nealko nápoje v barech 

a restauracích dle jejich otevírací 

doby (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.sunrise-resorts.com

• Aquapark

• Šnorchlování a potápění 

• Prázdninová atmosféra

Proč právě sem?

SHARM EL SHEIKH  RAS UM EL SEID HILLS

Sunrise Diamond Beach Resort 

POUZE U BLUE STYLE
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RAS UM EL SEID HILLS  SHARM EL SHEIKH

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 6 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
SHARM EL SHEIKH CCA 5 KM

POLOHA

• Centrum Naama Bay cca 20 km

•  Možnost využít hotelový minibus 

do Naama Bay 2x denně

•  Nákupní a zábavní centrum 

SOHO Square cca 6 km

• Letiště Sharm El Sheikh cca 5 km 

PLÁŽ

•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu

• Korálové podloží

•  Pro vstup do moře je zde také 

molo (u sesterského hotelu 

Charmillion Life Resort 4*)

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma 

POPIS

• Recepce, směnný bankomat

• 5 restaurací, 4 bary

• Nákupní galerie, diskotéka

• Fitness, wellness, kadeřnictví

•  Konferenční a společenská 

místnost

•  Bazén pro dospělé a bazén pro 

děti

•  Aquapark u hotelu Sea Garden 3* 

cca 500 m – za poplatek 

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi na recepci zdarma, na 

pokojích za poplatek 

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Standardní pokoj s výhledem 

na moře

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, volejbal, 

fi tness centrum

•  Za poplatek: elektronické hry, 

služby wellness centra, tenis 

s osvětlením, kulečník, potápění

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, snack 

během dne, místní vybrané 

alko a nealko nápoje, lobby bar 

otevřen 24 hodin, 1x za pobyt 

je možné navštívit à la carte 

restauraci (nutná rezervace), 

v restauracích je vyžadován 

společenský oděv (zejména 

u pánů dlouhé kalhoty)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.seagroupresorts.com 

• Přátelská atmosféra

• Široké sportovní využití

• Šnorchlování a potápění 

Proč právě sem?

SHARM EL SHEIKH  NABQ BAY

Charmillion Club Resort 
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 7 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

WI-FI LETIŠTĚ
SHARM EL SHEIKH CCA 5 KM

POLOHA

• Centrum Naama Bay cca 10 km

•  Nákupní možnosti, restaurace 

a kavárny v okolí hotelu

• Letiště Sharm El Sheikh cca 5 km

PLÁŽ

•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu

• Korálové podloží (obuv do vody)

•  Pro vstup do moře je zde také 

molo

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, 

• Směnárna, směnný automat

• 4 restaurace, 4 bary

• Nákupní galerie, diskotéka

•  Společenská a konferenční 

místnost

• Fitness, wellness, kadeřnictví

•  3 bazény pro dospělé, dětský 

bazén 

•  Aquapark se 6 skluzavkami 

zdarma

• Lehátka a slunečníky zdarma

• Aquapark se skluzavkami zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 

za poplatek

• Internetová kavárna za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

•  V hlavní budově nebo bungalovy 

rozmístěné v zahradě

• Individuální klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek 

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

• Balkon nebo terasa

Standardní pokoj s výhledem 

do zahrady

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy 

pro děti i dospělé, dětské hřiště, 

miniklub, plážový volejbal, šipky, 

fi tness centrum, fotbal, služby 

wellness centra, parní lázeň, 

stolní tenis, tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: kulečník, 

elektronické hry, masáže, sauna, 

solárium, tenis s osvětlením, 

potápění

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, 

oběd a večeře formou bufetu, 

odpolední snacky a zmrzlina, 

káva, čaj, zákusky, noční snack, 

místní vybrané alko a nealko 

nápoje v barech a restauracích 

dle jejich otevírací doby 

(9.30–24.00), během večeří je 

vyžadován společenský oděv 

(zejména u pánů dlouhé kalhoty)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.nubian-village.com

• Aquapark

• Šnorchlování a potápění 

• Přátelská atmosféra

Proč právě sem?

NABQ BAY  SHARM EL SHEIKH

Nubian Village 
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 7 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
SHARM EL SHEIKH CCA 9 KM

POLOHA

• Centrum Naama Bay cca 7,5 km

•  Zábavní a nákupní centrum 

SOHO Square cca 11 km

• Letiště Sharm El Sheikh cca 9 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u hotelu

•  Vstup do moře má částečně 

korálové podloží, možnost využít 

molo

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna

•  9 restaurací, několik barů, 

obchůdky

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• Vnitřní bazén (za poplatek)

• Několik venkovních bazénů

• 2 skluzavky

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior, cca 43 m2

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo vanou 

a WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, LCD SAT-TV

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Minibar za poplatek

• Minilednička zdarma

• Bezpečnostní schránka zdarma

•  Žehlička a žehlící prkno (na 

vyžádání zdarma)

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

• Balkon nebo terasa

Pokoj Superior s výhledem 

do zahrady

Pokoj Deluxe s výhledem na moře

• Velikost pokoje cca 51 m2

• Prostornější, luxusněji zařízen

Pokoj Deluxe Swim Up

• Velikost pokoje cca 51 m2

• Prostornější, luxusněji zařízen

• Má přímý vstup do bazénu

•  V tomto typu pokoje lze ubytovat 

pouze klienty starší 16 let

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy pro 

děti i dospělé, miniklub, dětské 

hřiště, stolní tenis, fi tness, šipky

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, potápění, 

windsurfi ng, šnorchlovací 

vybavení

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 

občerstvení během dne ve 

vybraných barech, možnost 

povečeřet v à la carte 

restauracích (nutná rezervace), 

místní vybrané alko a nealko 

nápoje v barech a restauracích 

dle jejich otevírací doby 24 hodin 

denně

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.sunrise-resorts.com

• Luxusní dovolená

• Romantická atmosféra

• Šnorchlování a potápění

Proč právě sem?

SHARM EL SHEIKH  SHARKS BAY

Sunrise Arabian Beach Resort 
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Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 7 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
SHARM EL SHEIKH CCA 7 KM

POLOHA

• Centrum Naama Bay cca 8 km

•  Možnost využít hotelový minibus 

zdarma

•  Centrum SOHO Square 

cca 10 km

• Letiště Sharm El Sheikh cca 7 km

PLÁŽ

•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu

•  Vstup do moře přes korálové 

podloží (obuv do vody) a molo

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• 4 restaurace, 6 barů, kavárna

•  Konferenční a společenská 

místnost

• Nákupní galerie, diskotéka

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• Několik bazénů pro děti i dospělé 

•  Venkovní vířivka 

s panoramatickým výhledem na 

moře

• Skluzavka

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe

• S výhledem na moře

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Minibar za poplatek

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Koutek k posezení

• Balkon nebo terasa 

Pokoj Grand Deluxe

• V hlavní budově

• Výhled na moře a bazén

Pokoj Premium Sea Front

•  V těsné blízkosti pláže s výhledem 

na moře

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy 

pro děti i dospělé, dětské hřiště, 

miniklub, plážový volejbal, 

kulečník, šipky, fi tness centrum, 

sauna, parní lázeň, stolní tenis, 

tenis během dne

•  Za poplatek: potápění, masáže, 

služby wellness centra, tenis 

s osvětlením

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 

dopolední a odpolední snack 

v plážovém baru a v baru 

u bazénu, zmrzlina během 

odpoledne, neomezené množství 

místních vybraných alkoholických 

a nealkoholických nápojů 

v barech a restauracích dle jejich 

otevírací doby (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.rotana.com

• Luxusní hotel

• Skluzavka

• Vynikající poloha

Proč právě sem?

SHARM EL SHEIKH  SHARKS BAY

Grand Rotana Resort & Spa 
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Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 7 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
SHARM EL SHEIKH CCA 12 KM

POLOHA

•  Centrum živého městečka 

Naama Bay cca 21 km

• Letiště Sharm El Sheikh cca 12 km

PLÁŽ

• Záliv Nabq Bay

• Velmi pěkná pláž přímo u hotelu

• Pozvolný vstup do moře

• Místy korálové podloží

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• 3 restaurace a několik barů

• Nákupní galerie

• Fitness, wellness

•  Několik bazénů pro dospělé 

a bazén pro děti

•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

• Wi-Fi na recepci a v lobby zdarma

•  Možnost kabelového připojení na 

pokojích zdarma

• Internetový koutek zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior

• Centrální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Balkon nebo terasa

 Superior pokoj s výhledem 

na moře

Superior pokoj u pláže

Rodinný pokoj 

•  Je stejně vybavený jako pokoj 

Superior

• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: animační programy 

pro děti i dospělé, dětské hřiště, 

miniklub, fi tness centrum, 

plážový volejbal, fotbal, stolní 

tenis

•  Za poplatek: kulečník, minigolf, 

tenis, masáže, služby wellness 

centra, parní lázeň, vířivka, 

potápění

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, 

oběd a večeře formou bufetu, 

odpolední snack, zmrzlina 

pro děti v plážovém baru, 

noční snack, místní vybrané 

alko a nealko nápoje v barech 

a restauracích dle jejich otevírací 

doby (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.barcelo.com

• Krásná pláž

• Šnorchlování a potápění

• Elegantní hotel

Proč právě sem?

SHARM EL SHEIKH  NABQ BAY

Barceló Tiran Sharm Resort 
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WI-FI
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
24H ALL INCLUSIVE 

LETIŠTĚ
SHARM EL SHEIKH CCA 10 KM

POLOHA

• Centrum Naama Bay cca 20 km

• Restaurace a bary v areálu hotelu

• Letiště Sharm El Sheikh cca 10 km

PLÁŽ 

•  Vlastní písčitá pláž s jemným 

pískem u hotelu

•  Vstup do moře přes molo 

(vhodná obuv do vody)

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, bankomat

•  Několik restaurací a barů

• Fitness

• Wellness

• Dětské hřiště, dětský klub

•  Několik bazénů, oddělený bazén 

pro děti

•  U vchodu do rezortu se nachází 

casino

INTERNET

•  Wi-Fi v lobby a vybraných barech 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Velikost pokoje cca 32 m2

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Minibar 

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

Pokoj Superior

• Velikost pokoje cca 32 m2

• Nachází se v hlavní budově

Rodinný pokoj

• Velikost pokoje cca 40 m2

• Nachází se v hlavní budově

Executive Suite

• Velikost pokoje cca 54 m2

•  Skládá se z obývacího pokoje 

a ložnice

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: animační programy, 

plážový volejbal, fi tness centrum, 

fotbal, šipky, stolní tenis, tenis

•  Za poplatek: wellness, sauna,  

vodní sporty na pláži 

STRAVOVÁNÍ

•  24 hodin All Inclusive: snídaně, 

oběd, večeře formou bufetu, 

snacky v průběhu dne, odpolední 

káva a čaj, neomezené množství 

vybraných místních alko 

a nealko nápojů v barech dle 

jejich otevírací doby 24 hodin 

denně, možnost povečeřet 

v italské à la carte restauraci 

(nutná rezervace), víno se podává 

pouze během večeří

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.amwajhotels.com

• Přátelská atmosféra

• Luxusní hotel

• Bohaté sportovní vyžití

Proč právě sem?

NABQ BAY  SHARM EL SHEIKH4,0

Amwaj Oyoun Resort & Casino 
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

HODNOCENÍ TRIPADVISOR

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

4,0

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
SHARM EL SHEIKH CCA 23 KM

POLOHA

•  Oblíbené nákupní a zábavní 

centrum SOHO Square cca 18 km

• Centrum Naama Bay cca 7 km

• Letiště Sharm El Sheikh cca 23 km

PLÁŽ

• Pláž přímo u hotelu

•  Vstup do moře přes korálové 

podloží

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnný automat

• Restaurace a bary

• Nákupní galerie, minimarket

• Konferenční místnost

• Diskotéka

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• 5 bazénů, některé jsou pro děti

• 2 skluzavky

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

• Wi-Fi v lobby zdarma

• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

• Balkon nebo terasa

Standardní pokoj s výhledem 

na moře

Rodinný pokoj

•  Má oddělenou ložnici, nebo jej 

mohou tvořit 2 propojené pokoje

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy pro 

děti i dospělé, večerní zábavní 

programy, miniklub, dětské hřiště, 

plážový volejbal, šipky, fotbal, 

minigolf, tenis bez osvětlení, 

stolní tenis

•  Za poplatek: fi tness, kulečník, 

tenis s osvětlením, wellness, 

masáže, potápění

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, 

oběd a večeře formou bufetu, 

občerstvení během celého dne 

ve vybraných barech, noční 

snack, 1x za pobyt možnost 

povečeřet v à la carte restauraci 

(nutná rezervace), místní vybrané 

alko a nealko nápoje v barech 

a restauracích dle jejich otevírací 

doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.dreamsresortsegypt.com

• Šnorchlování a potápění

• Široké sportovní vyžití

• Skluzavky

Proč právě sem?

SHARM EL SHEIKH  RAS UM EL SEID HILLS

Dreams Beach Resort 
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 7 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

HODNOCENÍ TRIPADVISOR

PŘÍMO
U PLÁŽE

4,0

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

WI-FI LETIŠTĚ
SHARM EL SHEIKH CCA 10 KM

POLOHA

•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary jsou přímo v areálu 

•  Nákupní a zábavní centrum 

SOHO Square cca 15 km

• Letiště Sharm El Sheikh cca 10 km

PLÁŽ

•  Písčitá pláž se nachází přímo 

u hotelu

• Pozvolný vstup do moře 

•  Vstup do moře je přes korálové 

podloží (obuv do vody)

•  Pro vstup do moře je zde také 

molo

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma

POPIS

• Recepce a směnárna

• Několik restaurací a barů 

• Obchůdky, diskotéka

• Fitness, wellness, kadeřnictví

•  Několik bazénů pro dospělé 

a pro děti 

• Aquapark zdarma

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi v lobby za poplatek 

(cca 2 USD/30 min)

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj 

• Má výhled do zahrady

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV

• Bezpečnostní schránka 

• Minilednička zdarma

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Deluxe

•  Má výhled na bazén, částečný 

výhled na moře, nebo se nachází 

přímo u pláže

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, basketbal, 

fi tness centrum, fotbal, stolní 

tenis, tenis bez osvětlení, volejbal

•  Za poplatek: kulečník, 

elektronické hry, wellness 

centrum, masáže, sauna, parní 

lázeň, vířivka, tenis s osvětlením, 

potápění, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 

během dne, místní vybrané 

alko a nealko nápoje v barech 

a restauracích dle jejich otevírací 

doby, lobby bar otevřen 24 h, 

možnost povečeřet v à la carte 

restauracích (po předchozí 

rezervaci)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.regencyplazasharm.com

• Aquapark

• Široké sportovní vyžití

• Wellness

Proč právě sem?

NABQ BAY  SHARM EL SHEIKH

Regency Plaza Aquapark & Spa 
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WI-FI
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
SHARM EL SHEIKH CCA 6 KM

POLOHA

•  Nákupní a zábavní centrum 

SOHO Square cca 4 km

• Letiště Sharm El Sheik cca 6 km

PLÁŽ 

•  Písčitá pláž u areálu hotelu 

(areál je rozlehlý, možnost využít 

minibus na pláž zdarma)

•  Vstup do moře je přes korálové 

podloží (vhodná obuv do vody)

• 2 mola (dlouhá cca 35 m)

•  Pro vstup do moře je zde také 

uměle upravená cestička mezi 

korály

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS 

• Recepce, směnárna

• 6 restaurací, 8 barů, kavárna

• Diskotéka, konferenční místnost

• Minimarket, obchůdky

• Fitness, wellness, kadeřnictví

•  5 bazénů, z nichž některé jsou 

pro děti, jeden se skluzavkou

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj s výhledem 

do zahrady 

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV, rádio

• Bezpečnostní schránka zdarma

•  Minibar za poplatek (po příjezdu 

zdarma naplněn nealko nápoji)

• Koutek k posezení

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Standardní pokoj s výhledem 

na bazén

Standardní pokoj s výhledem 

na moře

Rodinný pokoj

• Má 2 oddělené ložnice

Suite

• Má ložnici a obývací pokoj 

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, basketbal, 

volejbal, šipky, fi tness, fotbal, 

minigolf, stolní tenis, vířivka

•  Za poplatek: kulečník, wellness 

centrum, masáže, sauna, parní 

lázeň, potápění, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ 

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 

během celého dne, neomezené 

množství místních vybraných 

alkoholických a nealkoholických 

nápojů v barech a restauracích 

(9.00–24.00), možnost večeře 

v à la carte restauraci (rezervace), 

v minibaru denně voda zdarma

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.sultangardens.com

• Kvalitní služby

• Široké sportovní vyžití

• Wellness

Proč právě sem?

SHARM EL SHEIKH  SHARKS BAY

Sultan Gardens Resort 



141

HODNOCENÍ TRIPADVISOR4,5
HOTEL

PŘÍMO
U PLÁŽE

POUZE U BLUE STYLE

MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 15 let | 2. dítě do 15 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

WI-FI LETIŠTĚ
SHARM EL SHEIKH CCA 8 KM

POLOHA

• Centrum Naama Bay cca 22 km

•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 800 m

• Restaurace a bary cca 2 km

• Letiště Sharm El Sheikh cca 8 km

PLÁŽ

•  Písčitá, cca 250 m dlouhá pláž 

přímo u hotelu

•  Vstup do moře je přes korálové 

podloží (vhodná obuv do vody) 

a je možný přes molo (po cca 

300 m umožněn vstup do moře)

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnný automat

• 5 restaurací

• 4 bary

• Nákupní galerie

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• 4 bazény, z nichž 1 je pro děti

•  Aquapark se spoustou skluzavek 

a vodních atrakcí zdarma

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

• Wi-Fi v lobby za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj s výhledem 

do zahrady

• Velikost pokoje cca 37 m2

•  Centrální klimatizace 

s individuální regulací

• Koupelna se sprchou, WC, fén

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

•  Minibar za poplatek (denně lahev 

vody zdarma)

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Standardní pokoj s výhledem 

na moře

Rodinný pokoj

• Velikost pokoje cca 60–70 m2

• Oddělená ložnice

Pokoj Club

• Je moderněji zařízen

• Má výhled na bazén

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, plážový 

volejbal, šipky, vodní pólo, stolní 

tenis, fi tness centrum

•  Za poplatek: wellness, sauna, 

vířivka, parní lázeň, kulečník, 

vodní sporty na pláži (vodní 

lyžování, windsurfi ng), potápění 

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, dopolední lehký snack, 

oběd a večeře formou bufetu, 

odpolední občerstvení, káva, čaj 

a odpolední zmrzlina pro děti, 

1x za pobyt možnost povečeřet 

v jedné ze 3 à la carte restaurací 

(italská, čínská, libanonská – 

nutná předchozí rezervace), 

neomezené množství místních 

vybraných alko a nealko nápojů 

v barech a restauracích dle 

jejich otevírací doby (10.00–

24.00), víno se podává pouze 

v restauracích

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

• Aquapark

• Živá atmosféra

• Široké sportovní vyžití

Proč právě sem?

NABQ BAY  SHARM EL SHEIKH

Sea Beach Resort & Aquapark 
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 15 let | 2. dítě do 7 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
SHARM EL SHEIKH CCA 12 KM

POLOHA

• Centrum Naama Bay cca 20 km

•  Nákupní centrum La Strada 

cca 400 m 

• Letiště Sharm El Sheikh cca 12 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u areálu hotelu

•  Cesta je přes plážovou 

promenádu

•  Vstup do moře je přes cca 800 m 

dlouhé korálové podloží (vhodná 

obuv do vody)

•  Pro vstup do moře je zde také 

molo

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce a směnárna

• 2 restaurace a několik barů 

• Obchůdky, minimarket

• Diskotéka

• Fitness, wellness

• Konferenční místnost 

•  3 bazény pro dospělé, z nichž 

některé mají část pro děti 

• Tobogan

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*

INTERNET

•  Wi-Fi v lobby zdarma, na pokojích 

za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj s bočním 

výhledem na moře

• Centrální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• TV, DVD přehrávač

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Koutek k posezení

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Deluxe s výhledem 

do zahrady

• Je moderněji zařízen

Pokoj Deluxe s výhledem na bazén

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, plážový 

volejbal, šipky, fotbal, stolní tenis, 

tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, sauna, parní 

lázeň, vířivka, kulečník, fi tness 

centrum, tenis s osvětlením, 

potápění, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, pozdní 

snídaně, oběd a večeře formou 

bufetu, neomezené množství 

místních vybraných alkoholických 

a nealkoholických nápojů 

v barech a restauracích dle jejich 

otevírací doby (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.aurorahospitality.com

• Tobogan

• Široké sportovní vyžití

• Přátelská atmosféra

Proč právě sem?

SHARM EL SHEIKH  NABQ BAY

Aurora Oriental Resort 
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 7 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

4,0

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

PLÁŽ
CCA 4 KM

WI-FI LETIŠTĚ
SHARM EL SHEIKH CCA 17 KM

POLOHA

•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary jsou cca 500 m 

• Promenáda Il Mercato cca 2 km

•  Centrum Naama Bay cca 9 km 

(minibus zdarma)

•  Nákupní a zábavní centrum 

SOHO Square cca 19 km

• Letiště Sharm El Sheikh cca 17 km

PLÁŽ 

• Písčitá hotelová pláž cca 4 km

•  Minibus na pláž zdarma (cesta 

vede letoviskem Ras Um El Seid 

Hills)

•  Nejbližší pláž cca 800 m, vstup za 

poplatek

• Cesta je přes místní komunikaci

•  Vstup do moře je přes korálový 

útes (doporučujeme vhodnou 

obuv do vody)

• Pro vstup do moře je zde molo

• Bar za poplatek

POPIS 

• Recepce

• 1 restaurace, 2 bary a kavárna

• Obchůdky, minimarket

• Wellness

• 2 bazény pro dospělé, 1 s částí 

• pro děti 

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

• Wi-Fi na recepci za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj 

• Klimatizace 

• Koupelna se sprchou a WC

• Vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, plážový 

volejbal, šipky, stolní tenis, tenis, 

kulečník 

•  Za poplatek: wellness centrum, 

masáže, sauna, parní lázeň, 

potápění, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ 

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 

odpolední káva a snack, 

neomezené množství místních 

vybraných alko a nealko nápojů 

v barech a restauracích dle jejich 

otevírací doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.falcon-hotels.com

• Skvělá poloha

• Široké sportovní vyžití

• Přátelská atmosféra

Proč právě sem?

RAS UM EL SEID HILLS  SHARM EL SHEIKH

Falcon Hills 
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 7 let
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
PP | AI

LETIŠTĚ
SHARM EL SHEIKH CCA 84 KM

POLOHA

•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary cca 7 km od hotelu 

•  Letiště Sharm El Sheikh 

cca 84 km

PLÁŽ

•  Písčitá pláž s hrubým pískem se 

nachází přímo u hotelu

•  Vstup do moře je přes korálové 

podloží (vhodná obuv do vody)

•  Pro vstup do moře je zde také 

molo

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnný automat

• 2 restaurace, 4 bary a kavárna

• Obchůdky, minimarket

• Diskotéka

• Fitness, wellness, kadeřnictví

•  2 bazény pro dospělé a bazén 

pro děti 

• 2 skluzavky

• Lehátka a slunečníky zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET

•  Wi-Fi připojení v lobby a ve Filo 

baru zdarma

• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Velikost pokoje cca 45 m2

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minilednička zdarma

• Minibar za poplatek

• Koutek k posezení

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, kulečník, 

šipky, fi tness, fotbal, stolní tenis, 

volejbal

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, sauna, parní 

lázeň, potápění

STRAVOVÁNÍ

•  Polopenze formou bufetu nebo 

možnost All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 

dopolední snack, odpolední 

káva, čaj a zákusky, neomezené 

množství místních vybraných 

alko a nealko nápojů v barech 

a restauracích dle jejich otevírací 

doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.happylifehotel.com

• Skluzavky

• Široké sportovní vyžití

• Šnorchlování a potápění 

Proč právě sem?

SHARM EL SHEIKH  DAHAB

Happy Life Village 
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VÝLETY  SHARM EL SHEIKH

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

Lodní výlet do národního 
parku Ras Mohamed

Výlet zahájíte v ranních hodinách, kdy vás 

před hotelem vyzvedne autobus. Prv-

ní zastávka bude v potápěčském centru, 

kde si můžete za poplatek zapůjčit šnor-

chlovací výbavu (brýle, šnorchl, ploutve, 

popř. neopren). Poté dojedete do přísta-

vu, odkud vyplujete na nezapomenutelný 

lodní výlet. Celkem budou 3 zastávky na 

šnorchlování. Národní park Ras Mohamed 

je jedno z nejpopulárnějších potápěčských 

míst v Egyptě. Můžete zde spatřit neskuteč-

né množství ryb a překrásných korálových 

útesů. Návrat do přístavu je v odpoledních 

hodinách. Na palubě lodi dostanete zdar-

ma nealkoholické nápoje, oběd a ovoce. 

Po celou dobu plavby budou k dispozici 

dva zkušení instruktoři pro šnorchlování.

Večerní pouštní safari

Odpolední výlet do údolí Wadi Man-

dar, vzdáleného cca 25 km od Sharm El 

Sheikhu. Budete mít možnost projet se 

na velbloudovi, navštívíte beduínský stan 

a vychutnáte si romantický západ slunce 

nad okouzlující pouštní krajinou. Během 

večera je připraven nabitý program, včetně 

výkladu o beduínech a tradičního beduín-

ského večera plného tance a dobrého jídla. 

Návrat do hotelu okolo 21. hodiny. V ceně 

výletu je zahrnuta večeře, nealkoholické 

nápoje, vodní dýmka a beduínský čaj.

Objevte Sharm El Sheikh

V odpoledních hodinách se vydáte na výlet, 

během kterého poznáte Sharm El Sheikh. 

Navštívíte mešitu, kostel, památník Al Fanar, 

odkud se vám naskytne překrásný pano-

ramatický výhled na Rudé moře. Poslední 

zastávkou je přístav, odkud poplujete podél 

malebného mořského pobřeží, které tak 

můžete obdivovat. Výlet zakončíte volným 

časem v proslulém centru Naama Bay, kde 

je nespočet možností nákupů. Ve večer-

ních hodinách vás čeká návrat do hotelu.

Klášter svaté Kateřiny

V  ranních hodinách odjezd ke klášte-

ru sv. Kateřiny (cca 270 km, u Mojžíšovy 

hory). Legenda o Kateřině praví, že měla 

být provdána za císaře Maxentia – avšak 

sňatek odmítne. Poté, na radu poustevní-

ka, přijme křesťanskou víru a zasnoubí se 

s Ježíšem. Císař Maxentius svolá učence 

a snaží se jí víru vyvrátit, ale ona díky své 

kráse a inteligenci všechny obrátí ke křes-

ťanství. Maxentius ji proto nechává popra-

vit. Její tělo záhadně zmizelo, až cca 600 

let po její smrti byly ostatky nalezeny na 

hoře Sinaj a klášter byl přejmenován právě 

po Kateřině. Zde uvidíte trnitý „hořící keř“, 

který roste poblíž oltáře. Odtud následu-

je přejezd do Dahabu, kde si v restauraci 

dáte oběd a budete mít prostor na náku-

py a volný čas. Návrat do hotelu během 

odpoledních hodin (cca v 16.00). 

Výlet na ostrov Tiran
Výlet zahájíte v ranních hodinách, kdy vás 

před hotelem vyzvedne autobus. Prv-

ní zastávka bude v potápěčském centru, 

kde si můžete za poplatek zapůjčit šnor-

chlovací výbavu (brýle, šnorchl, ploutve, 

popř. neopren). Poté dojedete přímo do 

přístavu, odkud vyplujete na nezapome-

nutelný lodní výlet, během kterého budete 

mít třikrát možnost si zašnorchlovat nebo 

zaplavat. Můžete se těšit na vynikající oběd, 

který bude zahrnovat barbecue, polévku, 

výběr z několika druhů salátů, grilované 

kuře, kalamáry, rybu a různé přílohy. Na 

závěr se bude podávat sezónní ovoce.

Unikátní pouštní zážitek
na čtyřkolkách

Čeká vás nezapomenutelný odpoled-

ní výlet do pouště! Nejprve si v základně 

zapůjčíte čtyřkolku (doporučujeme vzít 

si šátek na jízdu čtyřkolkou, lze jej také 

zakoupit na místě). Se zkušeným průvod-

cem se pak společně vydáte na pohodo-

vou jízdu pouštní krajinou. Prostor bude 

také na jízdu na velbloudech, odpočinek 

v beduínském stanu, čaj a vodní dýmku. 

Během vynikající večeře můžete pozorovat 

zábavnou show (africká a núbijská show, 

fakír show). Ve večerních hodinách návrat 

do hotelu (cca ve 21 hodin). Možnost zajis-

tit půldenní dopolední/odpolední výlet na 

čtyřkolkách. 

Popisy výletů jsou pouze

informační a nezávazné. 

Bližší info o jejich programu 

obdržíte v destinaci. 

 Více na www.blue-style.cz
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MAURICIUS  POPIS DESTINACE

Mnoho dalších

hotelů najdete na

 www.blue-style.cz

Mauricius
ZELENÁ PERLA INDICKÉHO OCEÁNU
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To musíte zažít!
Jedním z největších životních zážitků se stane pře-

let helikoptérou nad tímto čarokrásným ostrovem. 

Naskytnou se vám pohledy na místa, která znáte 

z nejkrásnějších fotek. Navíc doporučujeme užít si vodních 

radovánek! Každý hotel má širokou nabídku vodních sportů, 

jako je windsurfi ng, kitesurfi ng nebo výlety na katamaránu.

Průměrné
teploty

Doba letu

CCA 12 hhhhhh
MAURICIUS

30°28°

ČR
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MAURICIUS  POPIS DESTINACE

Ostrov harmonie
Mauricius – tento zelený ostrov a exotický ráj je oprávněně považován za klenot Indic-

kého oceánu. Uchvátí vás kombinace překrásných písčitých pláží, průzračného moře, 

tropické přírody, špičkových hotelových komplexů a vynikající zdejší kuchyně. Těšte se 

na jedinečné spojení přírody, místní kultury a pohodových okamžiků. Mauricius ve vás 

bezesporu vyvolává představu o vysněné luxusní dovolené.

M
auricius je ideální 

destinace pro celo-

roční dovolenou 

–  teplota vzduchu 

se pohybuje mezi 

25 až 30 °C. Teplota moře neklesá 

pod 23 °C. Místní léto je od listopa-

du do dubna. Zima je od května do 

října – denní teploty se pohybují oko-

lo 25 °C. Období dešťů není výraz-

né. Srážky nelze předvídat a většinou 

trvají pár okamžiků, poté se vyjasní.

Letoviska
• Ile aux Cerfs. Ostrůvek (dostupný 

lodí) při východním pobřeží, typický 

bílými písčitými plážemi, tyrkysově 

modrou vodou, krásnými lagunami 

a tropickou fl órou. Ostrov disponuje 

18jamkovým hřištěm. Každý milov-

ník golfu si zde tedy přijde na své. 

Pokud nejste zrovna mistři v golfu, 

nezoufejte – nudit se určitě nebu-

dete! Relaxujte na dokonalé tropic-

ké pláži, dejte si barbecue nebo se 

ponořte pod průzračnou mořskou 

hladinu a objevujte krásy podmoř-

ského života. Možností je spousta. 

• Belle Mare. Letovisko je chloubou 

východního pobřeží. Najdete zde 

jedny z nejkrásnějších pláží ostrova, 

jsou tvořeny jemným bílým pískem. 

Belle Mare je vhodné pro milovní-

ky aktivní dovolené i pro lidi, kteří 

vyhledávají klid a chtějí si odpočinout 

od každodenních starostí. Lákadlem 

je 18jamkové golfové hřiště pro začá-

tečníky i zkušené hráče. 

• Flic En Flac. K tomuto rychle se roz-

víjejícímu letovisku patří i nádherné 

písčité pláže a četné korálové útesy. 

Lokalita přitahuje především turis-

ty, kteří nevyhledávají pestrý noční 

život a bujará letoviska. Nedaleko se 

nalézají Tamarinské vodopády a pta-

čí park Casela se 140 druhy ptáků.

• Trou D́ Eau Douce. Překrásné leto-

visko s písčitými plážemi se rozpro-

stírá na východní straně ostrova. 

V okolí se nalézají dvě nejlepší gol-

fová hřiště na Mauriciu. 

• Bel Ombre. Na jihozápadě se roz-

kládá novější letovisko Bel Ombre se 

spíše luxusními hotely. Obklopuje ho 

palmový háj, tropická zahrada a prů-

zračné vody oceánu. Nachází se zde 

18jamkové hřiště Golf du Chateau.

• Anse La Raie. Malé a klidné letovisko 

leží u stejnojmenné zátoky na severu 

ostrova. Písčité pláže jsou úzké a ne 

moc dlouhé, nechybí pestrá nabíd-

ka vodních sportů. Do Port Louis se 

dostanete po půlhodině jízdy.

• Mahebourg. Patří k nejstarším, nej-

větším a nejvýznamnějším městům 

ostrova. Lze zde spatřit velké množ-

ství budov z  koloniálního období, 

stojí tu i Muzeum námořních dějin. 

Nedaleké letovisko nabízí písči-

tou pláž, pohodu a spoustu zeleně. 

Okolním přírodním krásám vévodí 

vodopády Rochester falls, přírodní 

park La Vanille Reserve des Masca-

reignes nebo gejzír Le Souffl  er. 

• Blue Bay. Modrá zátoka je jednou 

z nejpopulárnějších lokalit na jihový-

chodním pobřeží, je totiž ideální pro 

šnorchlování, potápění a windsur-

fi ng. Najdete zde tropickou vegeta-

ci, nádherné bělostné pláže, azurové 

vody Indického oceánu a letovisko se 

spoustou obchůdků, barů a restau-

rací. V blízkosti Blue Bay se rozpro-

stírá přírodní rezervace, do níž spa-

dá i krásný ostrůvek Ilot des Deux 

Cocos. Zdejší hotely jsou přede-

vším vyšší kategorie, a proto uspokojí 

i náročnější klientelu. Na milovníky 

golfu čeká kvalitní 18jamkové hřiště.

• Calodyne. Menší romantické leto-

visko v severní části ostrova je jako 

stvořené pro pohodovou dovolenou. 

Krásná písčitá pláž, spousta zeleně, 

klidné prostředí, stylové ubytování 

a skvělé služby vám zajistí dokonalý 

odpočinek. 

• Mont Choisy. Pokud se chcete pro-

cházet po nejdelší a nejkrásnější plá-

ži na Mauriciu, vydejte se do Mont 

Choisy. Letovisko nabízí nepřeberné 

množství aktivit – od výletů po lagu-

ně v lodích s proskleným dnem přes 

Romantika
i zábava

Luxusní hotelové 
rezorty zaručují 

nevšední romantické 
zážitky, široká nabídka 

sportovních aktivit zase 
to, že se nebudete nudit.

Špičkový servis
Hledáte místo
s vynikajícím 

standardem služeb, 
kde si budete připadat 

jako v bavlnce? 
Pak jste zde správně!

Golfový ráj
Zahrajte si golf 

pod mauricijským 
sluncem! Perfektní 
golfová hřiště zde 

naleznete takřka
na každém kroku.
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parasailing, vodní lyžování, rybaření 

na otevřeném moři až po potápění.

• Grand Baie. Nejbohatším nočním 

životem a také několika nejlepšími 

ostrovními restauracemi se pyš-

ní populární letovisko Grand Baie. 

V jeho centru najdete rovněž nákupní 

centra a supermarket. Záliv s písči-

tou pláží je ideálním místem k vod-

ním sportům všeho druhu. Potápěč-

skou lokalitou číslo jedna je Whale 

Rock neboli Velrybí skála. V přístavu 

si můžete prohlédnout kotvící rybář-

ské loďky i luxusní jachty. K vidění je 

v Grand Baie rovněž několik hindu-

istických chrámů, mešit a kostelů. 

• Le Morne. Letovisku dominu-

je 556 m vysoká čedičová hora Le 

Morne Brabant, jež se stala výrazným 

symbolem Mauricia. Tak jako každé 

letovisko, i Le Morne disponuje širo-

kou nabídkou vodních sportů. K dis-

pozici je také golfové hřiště Paradise.

• Pointe Aux Piments. Letovisko 

nabízí nejen nádhernou přírodu, ale 

také pestré možnosti vyžití. Městeč-

ko se nachází mezi hlavním městem 

Port Louis a letoviskem Grande Baie. 

Místo je vhodné pro potápění, šnor-

chlování a vodní sporty.

• Grand River South East. Tato rybář-

ská vesnička se rozkládá podél řeky 

ústící do oceánu. Právě zde může-

te spatřit malebná údolí a velkolepý 

vodopád, který je jednou z nejob-

líbenějších turistických atrakcí na 

východním pobřeží ostrova.

Řeč
Úředním jazykem je angličtina.

Kuchyně
Ve všech částech ostrova je v podsta-

tě totožná – bohatá a pestrá. Jelikož 

na Mauriciu žije spousta národností, 

i stravování je ovlivněno jednotlivými 

kulturami. Mísí se zde indická, čín-

ská, kreolská a francouzská kuchy-

ně. Jídla bývají velmi kořeněná, nej-

více se používá chilli, česnek a kari. 

Základem všech pokrmů je rýže či 

nudle. Podávají se zejména k rybám 

a mořským plodům. Hojně se kon-

zumuje zelenina, především rajčata 

a cibule. Nejoblíbenější nápoje jsou 

džusy z čerstvého ovoce a nejrůz-

nější druhy ovocných koktejlů. Tro-

pické ovoce je dostupné na každém 

kroku. Ochutnejte čerstvý meloun, 

ananas, mango, papáju nebo koko-

sový ořech. Mauricius je producen-

tem cukrové třtiny, která patří mezi 

základní suroviny při výrobě jedno-

ho z nejlepších rumů na světě. Kdo 

miluje pivo, jistě ocení místní, velmi 

pozitivně hodnocený Phoenix Beer.

Měna
1 mauricijská rupie (MUR), dělí se na 

100 centů. Většina turistických leto-

visek akceptuje platbu v EUR nebo 

kartou. 1 EUR = cca 40 MUR, 1 MUR 

= cca 0,65 Kč. Není zde žádný zákaz 

ani omezení týkající se vývozu nebo 

dovozu cizí zahraniční měny.

Elektrické napětí
220 V. Většinou jsou zde tříkolíkové 

zásuvky britského typu – tedy je tře-

ba mít adaptér. V hotelových kom-

plexech již bývají i klasické evropské 

dvoukolíkové zásuvky. 

Cestovní pas, 
vízum a očkování
Občan ČR může na Mauricius ces-

tovat na základě cestovního pasu, 

jehož platnost je minimálně 6 měsí-

ců po návratu ze země. Vízum není 

nutné (platí pro pobyt maximálně 

3 měsíce během šestiměsíčního 

období). Je třeba předložit zpáteč-

ní cestovní lístek a platnou rezervaci 

hotelu, popř. celého zájezdu.

Pro cesty do Mauricijské republiky se 

nevyžaduje žádné speciální očková-

ní, doporučené je však očkování proti 

tetanu, hepatitidě A a B a proti tyfu. 

Poraďte se se svým lékařem.

Celní a devizové předpisy
Osoba starší 18 let může dovézt 

pro svou potřebu 250 g tabáko-

vých produktů, 1 l destilátu, 2 l vína. 

Dovoz živých zvířat musí být povo-

len Ministerstvem zemědělství, rybo-

lovu a přírodních zdrojů Mauricijské 

republiky. Platí přísný zákaz odchytu/

sběru a vývozu divoce žijících zvířat 

a rostlin. Na dovoz a vývoz zbraní 

a střeliva je nutno mít povolení.

Pláže, slunečníky a lehátka
Jelikož je téměř celý ostrov obklo-

pen korálovým útesem, tak jsou plá-

že chráněny před velkými vlnami. 

Korálové útesy vytvářejí mělké lagu-

ny s klidnou vodou. Hotelové rezor-

ty jsou zpravidla vybudovány přímo 

u pláží a poskytují turistům kompletní 

servis, včetně lehátek a slunečníků, 

které bývají k dispozici zdarma. Každá 

místní pláž poskytuje vynikající pod-

mínky pro vodní sporty!  

Velvyslanectví Mauricijské 

republiky v Berlíně

Kurfürstenstrasse 84, 107 87 

Berlín

   +49 302 63 93 60,

  berlin@mauritius-embassy.de

  berlin.mauritius.govmu.org

Honorární konzulát České 

republiky v Port Louis na 

Mauriciu

MFD Business Centre, 

Freeport Zone 5, 

Mer Rouge, Port Louis

  +230 206 39 88

  portlouis@honorary.mzv.cz

  aeromru@intnet.mu

Velvyslanectví České republiky 

v Pretorii, JAR (diplomatická 

působnost pro Mauricijskou 

republiku)

936 Pretorious Street, Arcadia, 

0083 Pretoria, 

Jihoafrická republika

   +27 124 31 23 80

   Nouzová linka:

+27 824 160 016

  pretoria@embassy.mzv.cz

  www.mzv.cz/pretoria

Důležité kontakty

Průměrné teploty během roku

Mapa

Kompletní a aktuální informace o režimech vstupu, zastupitelských úřadech a zdravot-

ních dokladech (např. povinné očkování) naleznete na www.mzv.cz.

Časový rozdíl
+ 2 hodiny v době letního času
+ 3 hodiny v době zimního času

Měna
mauricijská rupie
1 MUR = 100 centů

Hlavní město
Port Louis

Elektrické napětí
220 V

Ofi ciální jazyk
angličtina

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

30 28 30 28 30 28 29 27 28 26 26 25 26 24 26 24 28 24 29 24 29 26 30 27

Jde o denní teploty a mají orientační charakter. Počasí v destinacích se může změnit 

v závislosti na vnějších vlivech, které nemůžeme ani ovlivnit, ani předpokládat předem.

MAURICIUS

Plaine Magnien

Trou D’Eau Douce

Belle Mare

Le Morne

Tamarin

Flic En Flac

Trou Aux Biches

Mont Choisy

Grand Baie

Poste Lafayette

Bain Boeuf

Anse La Raie
Calodyne

Bel Ombre

INDICKÝ OCEÁN

Pointe Aux Piments

Blue Bay

Grand River

South East



Svatby
v ráji
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Jedinečný den, jedinečné místo

Mauricius je kouskem ráje uprostřed vyhřáté-

ho Indického oceánu. Mark Twain o něm prohlá-

sil: „Bůh stvořil nejdříve ostrov Mauricius a pak se 

jím inspiroval, když stvořil svůj pozemský ráj.“ Tento 

ostrov s dlouhými plážemi a kvalitními hotely s tropic-

kými zahradami je ideálním místem pro svatební cesty 

a svatební obřady. Pláže plné bělostného i zlatavého pís-

ku se mohou stát němými svědky vašeho „ano“, stejně jako 

zelené pralesy, průzračný oceán, vyhaslé sopky a kouzelné 

vodopády. Luxusní hotely na Mauriciu jsou vyhlášené výbor-

ně vyškoleným personálem, který se postará o každičký detail 

vašeho velkého dne.

Na Mauriciu pro vás umíme zařídit:

Oficiální
civilní obřad

Symbolický obřad

Obřad k obnovení slibu Výročí svatby

Zásnuby
Svatební cesta na jachtě 
nebo v luxusním hotelu

ečné místo

prostřed vyhřáté-

wain o něm prohlá-

v Mauricius a pak se 

pozemský ráj.“ Tento 

alitními hotely s tropic-

stem pro svatební cesty 

ělostného i zlatavého pís-

ky vašeho „ano“, stejně jako 

n, vyhaslé sopky a kouzelné 

Mauriciu jsou vyhlášené výbor-

erý se postará o každičký detail 

umíme zařídit:

Oficiální
civilní obřad

Výročí svatby

Svatební cesta na jachtě 
nebo v luxusním hotelu
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Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
PP | PLP | AI

LETIŠTĚ
PLAINE MAGNIEN CCA 60 KM

• Luxusní dovolená

• Golf

• Krásná pláž

Proč právě sem?
POLOHA

•  Ile aux Cerfs Golf Club cca 20 km 

(ostrov je dostupný lodí, 

cca 20 min)

•  Nákupní možnosti, restaurace 

a kavárny v Belle Mare cca 4 km

• Letiště Plaine Magnien cca 60 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u hotelu

• Vstup do moře pozvolný

• Bar

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

•  5 restaurací, 3 bary, obchůdky

• Fitness, wellness

• Diskotéka

• 3 bazény, dětský bazén

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Junior Suite

• Velikost suity cca 60 m²

• Klimatizace, telefon, LCD SAT-TV

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Bezpečnostní schránka

• Minibar za poplatek

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Vlastní terasa

 Junior Suite s výhledem na moře

• Velikost suity cca cca 60 m²

• Ve vyšších patrech

Rozšířená nabídka jednotlivých typů 

pokojů na www.bluestyle.cz

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: golf (doprava zdarma, 

vybavení za poplatek), miniklub, 

dětské hřiště, fi tness, kajaky, 

loď s proskleným dnem, 

vodní lyžování, windsurfi ng, 

šnorchlování, horolezecká stěna, 

tenis, stolní tenis, basketbal, 

volejbal, sauna

•  Za poplatek: wellness, manikúra, 

potápění, rybaření, parasailing, 

katamarán, kitesurfi ng

STRAVOVÁNÍ

•  Polopenze, plná penze nebo 

All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře buď formou bufetu, 

nebo možnost využít vybrané 

à la carte restaurace, snack 

a zmrzlina během celého dne ve 

vybraných barech, neomezené 

množství místních a vybraných 

importovaných alko a nealko 

nápojů v barech a restauracích 

(9.00–2.00), minibar v rámci 

All Inclusive denně doplňován 

nealko nápoji

•  Líbánková polopenze: klienti, kteří 

mají max. 9 měsíců od svatby 

a při check-inu předloží oddací 

list, navíc zdarma získají: 1x za 

pobyt večeři (bez nápojů), láhev 

šumivého vína, dort, ovocný koš 

na pokoj, tričko, pareo, 60 min. 

masáž/osoba (wellness 10.00–

15.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |  

www.longbeachmauritius.com

MAURICIUS  BELLE MARE

Long Beach Golf & Spa 

JUNIOR SUITE V BLÍZKOSTI OCEÁNU

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 12 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY
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Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
PP | PLP | AI

LETIŠTĚ
PLAINE MAGNIEN CCA 50 KM

POLOHA

• Tamarina Golf Club cca 13 km

•  Nákupní možnosti, restaurace 

a kavárny ve Flic en Flac 

(cca 2 km)

• Letiště Plaine Magnien cca 50 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u hotelu

• Vstup do moře pozvolný

• Bar

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• Několik restaurací, barů a kavárna

• Nákupní galerie

• Fitness, wellness, kadeřnictví

•  Hlavní bazén s dětskou částí, 

relaxační vířivý bazén

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve vybraných veřejných 

prostorách a na pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Garden Manor House

• Velikost pokoje cca 40 m2

•  V přízemí nebo v 1. patře 

s výhledem do zahrady

• Klimatizace, LCD SAT-TV

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

Sea Facing Vila

• Velikost pokoje cca 40 m2

•  V přízemí nebo v 1. patře tropické 

zahrady s výhledem na oceán

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: miniklub a teen club, 

animační a večerní programy, 

fi tness, tenis, volejbal, loď 

s proskleným dnem, windsurfi ng, 

kajaky, šlapadla, tenis, 

šnorchlování, golf (pro klienty 

s AI, vybavení za poplatek), 

wellness

•  Za poplatek: masáže, potápění, 

rybaření, katamarán, vodní 

lyžování

STRAVOVÁNÍ

•  Polopenze, plná penze nebo 

All Inclusive

•  All Inclusive: brzká kontinentální 

snídaně, snídaně formou bufetu, 

pozdní lehká snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu nebo 

možnost à la carte ve vybraných 

restauracích, snack během 

celého dne ve vybraných barech, 

neomezené množství místních 

a vybraných importovaných alko 

a nealko nápojů (9.00–2.00), 

minibar v rámci All Inclusive 

denně doplňován nealko nápoji

•  Líbánkové polopenze: klienti, kteří 

mají max. 9 měsíců od svatby 

a při check-inu předloží oddací 

list, navíc zdarma získají: 1x za 

pobyt večeři, 1x lahev šumivého 

vína, 1x speciální dort, 1x tričko, 

1x pareo, ovocný talíř na pokoj, 

1x za pobyt 60 min. masáž/osoba 

(wellness 10.00–15.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.sugarbeachresort.com

• Vyžití pro děti i dospělé

• Golf

• Krásná pláž

Proč právě sem?

FLIC EN FLAC  MAURICIUS

Sugar Beach Golf & Spa Resort 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 12 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
PP | PLP | AI

WI-FI LETIŠTĚ
PLAINE MAGNIEN CCA 60 KM

POLOHA

• Klidné místo

• Město Port Louis cca 13 km

• Letiště Plaine Magnien cca 60 km 

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u hotelu

• Vstup do moře pozvolný

• Bar

• Lehátka a slunečníky zdarma

POPIS

• Recepce

•  Několik restaurací 

(bufetové i à la carte) a barů

• Nákupní galerie

•  Konferenční a společenská 

místnost

• Fitness, wellness

• Bazény

•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, za 

poplatek

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe

• Velikost pokoje cca 63 m2

• Luxusně zařízené pokoje

• Klimatizace zdarma

•  Koupelna se sprchou i vanou, 

WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, LCD SAT-TV

• Minibar za poplatek

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Koutek k posezení

• Balkon nebo terasa

 Pokoj Deluxe s výhledem 

na oceán

Pokoj Deluxe Beach Front

• Velikost pokoje cca 63 m2

• V blízkosti pláže

• V přízemí nebo v 1. patře

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: večerní programy, 

kajaky, šlapadla, windsurfi ng, 

šnorchlování, vodní lyžování, 

fi tness centrum, sauna, parní 

lázeň, vířivka ve wellnessu, 

2x týdně zapůjčení jízdního 

kola, 2x týdně jogging, plážový 

volejbal, široká nabídka 

sportovních a zábavních aktivit 

v rámci dětského miniklubu 

(výlety lodí s proskleným dnem, 

dětská zumba, lekce vaření, 

fi lmová noc apod.)

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže a další kosmetické 

procedury

STRAVOVÁNÍ

•  Polopenze (klienti mohou 

využívat několik tematických 

restaurací), plná penze nebo 

All Inclusive

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

www.westinturtlebaymauritius.com

• Luxusní rezort

• Kulinářské zážitky

• Zábava pro všechny 

Proč právě sem?

MAURICIUS  TURTLE BAY

The Westin Turtle Bay Resort & Spa 

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 3 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR

HOTEL

WI-FI
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PŘÍMO
U PLÁŽE

MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

Aktuální ceny 
a informace

4,0

STRAVOVÁNÍ
PP | PLP | AI

LETIŠTĚ
PLAINE MAGNIEN CCA 62 KM

POLOHA

• Port Louis cca 15 km

• Safari a park Casela cca 43 km

• Letiště Plaine Magnien cca 62 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u hotelu

• Vstup do moře pozvolný

• Bar

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• Několik restaurací a barů

• Minimarket, nákupní galerie

• Fitness, wellness

• Několik venkovních bazénů 

• Lehátka a slunečníky zdarma

•  Část Nirvana – pouze pro 

dospělé

• Nová exkluzivní část hotelu

• Vlastní recepce

•  Bazén s výhledem na oceán 

a s barem

• Restaurace

INTERNET

•  Wi-Fi připojení ve všech 

veřejných prostorách hotelu, 

včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe

• Velikost pokoje cca 50 m2

• V hlavní budově

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou a vanou, 

WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Minibar za poplatek

•  Bezpečnostní schránka za 

poplatek

• Koutek k posezení

• Terasa nebo balkon

Pokoj Deluxe Garden s výhledem 

na oceán

• Velikost pokoje cca 50 m2

• Poblíž pláže

Pokoj Premium s výhledem 

na oceán

• Velikost pokoje cca 50 m2

• Umístěn v nejvyšších patrech

• Navíc přístup do Honor baru

Pokoj Family Suite

• Velikost pokoje cca 100 m2

• Komfortní pokoj

• 2 oddělené ložnice

Pokoj Nirvana Deluxe výhledem 

do zahrady

• Velikost pokoje cca 48 m2

•  V části Nirvana, pouze pro 

dospělé

• Komfortněji vybaven

• Ovocný talíř denně na pokoji

•  Denně doplňovaný set pro 

přípravu kávy a čaje

Pokoj Nirvana s výhledem 

na oceán

• Velikost pokoje cca 48 m2

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: kajaky, šlapadla, loď 

s proskleným dnem, fi tness 

centrum, vstup do wellnessu 

a vířivka, tenis (vybavení za 

poplatek), šnorchlování, plážový 

volejbal, windsurfi ng, jóga

•  Za poplatek: motorizované vodní 

sporty, procedury a masáže ve 

wellness centru, potápění

STRAVOVÁNÍ

•  Polopenze, plná penze nebo 

All inclusive

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |  

www.marriott.com

• Část pouze pro dospělé

• Široké sportovní vyžití

• Krásná pláž

Proč právě sem?

POINTE AUX PIMENTS  MAURICIUS

Le Meridien Ile Maurice 

POKOJ DELUXE

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 4 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
PP | AI

LETIŠTĚ
PLAINE MAGNIEN CCA 36 KM

POLOHA

•  Golf na blízkém ostrově Ile Aux 

Cerfs cca 5 km 

• Městečko Bel Air cca 5,5 km

• Letiště Plaine Magnien cca 36 km

PLÁŽ 

•  Pláž s jemným pískem přímo 

u hotelu

• Pozvolný vstup do moře

• Bar, sprchy

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• Restaurace, 2 bary

• Nákupní galerie

• Fitness

• Wellness

• Bazén pro dospělé a pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*

INTERNET

•  Wi-Fi připojení ve všech 

veřejných prostorách hotelu, 

včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ

 Standardní pokoj s výhledem 

na moře

• Velikost pokoje cca 25 m2

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka

• Minibar 

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa 

Pokoj Deluxe s výhledem na moře

• Velikost pokoje cca 35 m2

Rodinný pokoj

• Velikost pokoje cca 50 m2 

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: animační programy, 

večerní programy, miniklub, 

kulečník, fi tness centrum, 

sauna, stolní tenis, windsurfi ng, 

šnorchlování, plážový volejbal, 

šlapadla, kajaky, výlety lodí 

s proskleným dnem

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže a další kosmetické 

procedury, vodní sporty, 

parasailing, vodní lyžování, 

lodní výlety, jízda na banánu, 

rybářské výlety, půjčovna kol 

a automobilů, katamarány, 

potápění, rybářské a lodní výlety

STRAVOVÁNÍ

•  Polopenze nebo možnost 

All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 

během dne, odpolední čaj 

a zákusky, neomezené množství 

místních vybraných alko a nealko 

nápojů v barech a restauracích 

dle jejich otevírací doby (10.30–

22.30)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |  

www.lagunabeachhotel.mu

• Vynikající poloha

• Golf

• Široké sportovní vyžití

Proč právě sem?

4,0HODNOCENÍ TRIPADVISORMAURICIUS  GRAND RIVER SOUTH EAST

Laguna Beach Hotel & Spa 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 5 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

3,5

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
PLAINE MAGNIEN CCA 10 KM

POLOHA

•  Přírodní rezervace Ile Aux 

Aigrettes cca 3 km

• Obchůdky, restaurace cca 1 km

• Letiště Plaine Magnien cca 10 km

PLÁŽ 

• Písčitá pláž je přímo u hotelu

• Pozvolný vstup do moře

•  Perfektní podmínky pro 

šnorchlování a potápění

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• Restaurace, bar

• Nákupní galerie

• Fitness, wellness

• Kadeřnictví

• Bazén s částí pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe s výhledem 

do zahrady

• Klimatizace, telefon, SAT-TV

•  Koupelna se sprchou či vanou, 

WC, vysoušeč vlasů

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minilednička

• Set pro přípravu kávy a čaje

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

• Balkon nebo terasa

Pokoj Deluxe Ocean Front

• Velikost pokoje cca 36 m2

• Výhled na oceán

Pokoj Deluxe Beach Front

• Velikost pokoje cca 36 m2

• V blízkosti pláže

Pokoj Privilege

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, fi tness, wellness, 

windsurfi ng, šipky, volejbal, 

pétanque, kánoe, kajaky, šlapadla, 

paddleboard, 1x výlet lodí 

s proskleným dnem, šnorchlování

•  Za poplatek: potápění, rybaření, 

katamarán, výlety rychločlunem, 

vodní lyžování, ponorka, masáže

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, lehký oběd a večeře 

formou bufetu nebo možnost 

výběru z menu, odpolední 

snack, káva, čaj, místní vybrané 

alko a nealko nápoje v barech 

a restauracích dle jejich otevírací 

doby (7.30–24.00)

•  Líbánkové All Inclusive: klienti, 

kteří mají max. 6 měsíců od 

svatby a při check-inu předloží 

oddací list, navíc zdarma získají: 

ovocný koš, 1x za pobyt večeři, 

láhev šumivého vína, pareo, 

denně zdarma šnorchlovací 

výlet, 1x za pobyt zdarma výlet 

lodí s proskleným dnem, nevěsta 

zdarma získá 2x za pobyt 

20minutový a 1x 45minutový 

zkušební ponor

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.lepeninsulabay.com

• Krásné šnorchlování

• Široké sportovní vyžití

• Rodinná atmosféra

Proč právě sem?

BLUE BAY  MAURICIUS

Le Peninsula Bay Beach Resort 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 3 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
HOTEL

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
S | PP | AI

LETIŠTĚ
PLAINE MAGNIEN CCA 71 KM

POLOHA

• Centrum Grand Baie cca 300 m

•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary v Grand Baie

• Letiště Plaine Magnien cca 71 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u hotelu

• Vstup do moře pozvolný

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• 2 restaurace, 1 bar

• Obchůdek

• Wellness, fi tness

• Konferenční místnost

• Tropická zahrada

• Bazén s oddělenou částí pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Comfort

• Velikost pokoje cca 32 m2

• V přízemí, v tropické zahradě

• Klimatizace a stropní ventilátor

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon, LCD SAT-TV

• Minibar zdarma

• Bezpečnostní schránka zdarma

•  Set pro přípravu kávy a čaje 

(1. naplnění zdarma)

• Terasa

Rodinný pokoj Comfort

• Velikost pokoje cca 35 m2

• Oddělený dětský pokoj a ložnice

Pokoj Superior

• Velikost pokoje cca 36 m2

•  Výhled do zahrady nebo na 

bazén

Pokoj Privilege

• Prostorný pokoj 

•  Ložnice propojená s obývacím 

prostorem

Pokoj Privilege Suite

• Vybudovaný ve stylu chatky

• Maximální komfort a soukromí

•  Přímo na pláži se soukromou 

zahrádkou

• 2 ložnice

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: večerní programy, 

miniklub (denní aktivity), šipky, 

pétanque, tenis, relax zóna ve 

wellnessu s vířivkou zdarma, 

šlapadla, kajaky, výlety lodí 

s proskleným dnem, windsurfi ng, 

fi tness centrum, stolní tenis 

•  Za poplatek: masáže, služby 

wellness centra (speciální 

koncept 7 barev, dle výběru 

připraví proceduru na míru), vodní 

lyžování, potápění, půjčovna 

jízdních kol, rybaření, výlety na 

katamaránu

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze nebo 

možnost All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, obědy 

a večeře formou bufetu, 

neomezené množství místních 

vybraných alko a nealko nápojů 

v barech a restauracích dle jejich 

otevírací doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.veranda-resorts.com

• Tropická zahrada

• Vynikající poloha

• Komfortní hotel

Proč právě sem?

MAURICIUS  GRAND BAIE

Veranda Grand Baie Hotel & Spa 
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR4,5
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WI-FI
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U PLÁŽE

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
PLAINE MAGNIEN CCA 43 KM

POLOHA

•  Okraj vesničky Trou D´Eau 

Douce, centrum je cca 1,5 km

•  Ostrov a golfové hřiště Ile 

aux Cerfs Golf Club cca 

12 km (dostupný lodí, plavba 

cca 20 minut)

• Město Port Louis je cca 48 km

•  Letiště Plaine Magnien cca 43 km

PLÁŽ 

• Hotel leží přímo u písčité pláže 

• Pozvolný vstup do moře

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• 1 restaurace, bar

• Nákupní galerie

• Bazén

•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení ve všech 

veřejných prostorách hotelu 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj s výhledem 

do zahrady

• Centrální klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC

• Vysoušeč vlasů

• Telefon, TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Standardní pokoj s výhledem 

na moře

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: večerní programy (živá 

hudba, DJ), šlapadla, kajaky, 

šnorchlování, windsurfi ng, stolní 

tenis, deskové hry, šipky, volejbal

•  Za poplatek: potápění, loď 

s proskleným dnem, vodní 

lyžování, parasaling, rybaření, 

jízda na koni, katamarány, golf 

a doprava lodí na ostrov Ile 

aux Cerfs (cca 12 km), výlety 

rychločlunem

STRAVOVÁNÍ 

•  All Inclusive: snídaně a oběd 

formou bufetu, večeře formou 

bufetu nebo výběr z menu, 

odpolední snack, neomezené 

množství místních vybraných 

alkoholických a nealkoholických 

nápojů v barech a restauracích 

dle jejich otevírací doby (10.30–

23.30)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.silverbeach.mu

• Šnorchlování a potápění

• Široká pláž

• Přátelská atmosféra

Proč právě sem?

TROU D’EAU DOUCE  MAURICIUS

Silver Beach 
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First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

PLÁŽ
CCA 100 M

LETIŠTĚ
PLAINE MAGNIEN CCA 55 KM

POLOHA

• Město Port Louis cca 35 km

• Vesnička Belle Mare cca 1,3 km

• Letiště Plaine Magnien cca 55 km

PLÁŽ

• Pláž s jemným pískem cca 100 m

• Cesta je přes místní komunikaci

• Pozvolný vstup do moře

• Bar

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnný automat

• 2 restaurace, bar

• Nákupní galerie

• Wellness

• 2 bazény

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve vybraných veřejných 

prostorách hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Couple

• Velikost pokoje cca 25 m2

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka

• Minibar zdarma

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

Pokoj Superior Couple

• Velikost pokoje cca 30 m2

• DVD přehrávač

• Terasa

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: 5x týdně večerní 

programy, šipky, pétanque, 

stolní tenis, deskové hry, plážový 

volejbal, výlety lodí s proskleným 

dnem, šnorchlování

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, kulečník, golf, 

potápění, kitesurfi ng, výlety na 

katamaránu a rychločlunem, 

rybaření

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 

odpolední káva, čaj, místní 

vybrané alko a nealko nápoje 

v baru a restauraci (11.00–

23.00), v minibaru denně nealko 

nápoje a pivo, během večeří je 

vyžadován společenský oděv, 

u pánů dlouhé kalhoty

•  Líbánkové All Inclusive: klienti, 

kteří mají max. 12 měsíců od 

svatby a při check-inu předloží 

oddací list, navíc zdarma získají: 

ovocný koš, láhev rumu místní 

výroby, 1x za pobyt romantickou 

večeři, plážovou tašku, 

slaměný klobouk a 1x za pobyt 

30minutovou masáž pro nevěstu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |  

www.hotels-attitude.com

• Krásná pláž

• Široké sportovní vyžití

• Dovolená bez dětí

Proč právě sem?

POUZE PRO
DOSPĚLÉ

18 +

MAURICIUS  BELLE MARE

Émeraude Beach Attitude 



161MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

VÝLETY  MAURICIUS

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

Duhová země „23 barev“

Přírodní park La Vallé Couleurs Nature 

Park je jedním z nejpopulárnějších míst 

na Mauriciu. Je domovem různých druhů 

fl óry a fauny a zároveň skvělým místem 

k výletům do přírody. Rozhodně oceníte 

vše, co toto místo nabízí – údolí, jezera, 

vodopády, řeky a především jedinečný pří-

rodní úkaz, tzv. mnoho barev země. Dále 

můžete spatřit želvy, opice, jeleny a různé 

druhy ptáků. A co jiného zde lze podnik-

nout? Projeďte se na čtyřkolce, vyzkoušej-

te si step jet nebo se svezte na cca 1,5 km 

dlouhém zipline a vychutnejte si pohled 

na toto unikátní místo seshora. 

Západní strana ostrova

Celodenní výlet. První zastávkou je přírod-

ní a zábavní park Casela World Adventure 

Park. Žije tu více než 1500 druhů ptáků, 

zebry, obří želvy nebo opice. Následuje 

oběd. Během odpoledne zavítáte na jiho-

západ ostrova – do vesničky Chamarel, 

která je proslulá svými překrásnými vodo-

pády a zemí o sedmi barvách. Oblast píseč-

ných dun je duhově zbarvena a poskytuje 

nezapomenutelnou podívanou. 

Půldenní Port Louis
Vychutnejte si nezapomenutelný den 

v Port Louis, hlavním městě ostrova. Uvi-

díte zde muslimské mešity, čínské pago-

dy, hinduistické chrámy a křesťanské kos-

tely. Budete mít volný čas na procházku po 

portlouiském nábřeží a také na nakupo-

vání v obchodním komplexu Le Caudan 

Waterfront. Podél rušného pobřeží může-

te obdivovat prvotřídní hotely a  luxusní 

restaurace s výhledem na přístav Port Louis.

Celodenní výlet na sever
Výlet zahájíte procházkou po pobřeží hlav-

ního města Port Louis. Následuje prohlídka 

starého cukrovaru Aventure du Sucre, kte-

rý dnes slouží jako moderní muzeum. Na 

konci exkurze vás čeká ochutnávka cuk-

ru a lahodného rumu. Oběd v restaura-

ci Tante Athalie, kde můžete vidět sbírku 

retro automobilů. Po obědě se vydáte do 

Pamplemousses, na prohlídku botanické 

zahrady. Uvidíte zde obrovské lekníny, kte-

ré měří až několik metrů.

Tajuplný jih

Začněte svůj den návštěvou města Curepi-

pe. To je známé zejména díky obrovskému 

sopečnému kráteru Trou aux Cerfs, kte-

rý se stal jednou z největších turistických 

atrakcí. Dále následuje návštěva Ganga 

Talao, kráterového jezera, jež leží v odlehlé 

horské oblasti. Uvidíte zde krásný chrám, 

který je zasvěcený několika bohům. Den 

zakončíte v  idylické přírodní oblasti La 

Vanille Crocodile Park. Ocitnete se tváří 

v tvář s krokodýlem nilským a obřími žel-

vami Aldabra. Součástí La Vanille Crocodile 

Parku je restaurace Crocodile Aff amé (Hla-

dový krokodýl), která poskytuje příjemné 

posezení mezi stromy, uvidíte i řadu zví-

řat. Ochutnat můžete mauricijské speciality 

z krokodýlího masa. Cestou zpět se zasta-

víte na nejjižnějším bodě ostrova, Gris Gris, 

kde se vlny tříští o boky skalnatého útesy 

a vyvolávají tak dojem, že pláčou. 

Lodní a vodní výlety
Užijte si celodenní výlet na katamaránu 

a podívejte se na místa, kam se po souši 

nedostanete. Výlet můžete absolvovat také 

ve večerních hodinách a vychutnat si neza-

pomenutelný západ slunce. Dáváte před-

nost luxusu? Pak si můžete pronajmout 

jachtu a strávit jeden nebo dva dny na moři 

a na palubě prvotřídní jachty. Chcete prožít 

den plný zábavy? Pak je pro vás připravena 

pirátská loď s bohatým programem. Tou-

žíte po adrenalinu? Vydejte se pod moř-

skou hladinu a prozkoumejte zdejší krásy. 

Dále jsou připraveny výlety v kajacích či 

rychločlunech, rybářské výlety nebo ses-

kok padákem a let helikoptérou. 

Exkurze do čajových plantáží

Užijte si báječný den na čajové stezce. 

Tento výlet vás vrátí zpět v čase – až do 

pradávné koloniální historie – přímo na 

obrovské čajové plantáže. Uvidíte celý 

výrobní proces, který zakončíte ochut-

návkou nejlepších druhů čaje. Následu-

je návštěva města Cure, jedné z hlavních 

komerčních zón ostrova. Pak zamíří-

te k obřímu kráteru Trou aux Cerfs. Poté 

uvidíte slavné koloniální domy největ-

ších výrobců čaje a jejich přilehlé zahrady 

s čajovými plantážemi. Čas bude také na 

odpočinek a šálek lahodného čaje.

Výlet na ostrov Ile Aux Cerfs
Výlet katamaránem nebo rychločlunem 

na ostrov a golfové hřiště Ile Aux Cerfs na 

západním pobřeží. Čeká vás i krásná pláž, 

fascinující příroda a průzračně čistá voda. 

Využijte nabídky vodních sportů nebo si 

zahrajte golf. Oběd je formou barbecue. 

Podávat se bude grilovaná ryba nebo kuře, 

čerstvý salát a česnekový chleba.  

Popisy výletů jsou pouze

informační a nezávazné. 

Bližší info o jejich programu 

obdržíte v destinaci. 

 Více na www.blue-style.cz
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Zanzibar
JEDINEČNÉ SPOJENÍ S PŘÍRODOU

TANZANIE

Mnoho dalších

hotelů najdete na

 www.blue-style.cz
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To musíte zažít!
K nejkrásnějším zážitkům patří výlet na tradičních 

dřevěných loďkách dhow (dau). Lze si objednat např. 

plavbu k vesnici Kizimkazi, v jejíž blízkosti se zdržují 

delfíni. A protože se Zanzibaru právem přezdívá „ostrov ko-

ření“, lze navštívit některou z plantáží, kde se koření pěstuje. 

Vůně vanilky vás bude doprovázet na každém kroku.

Průměrné
teploty

Doba letu

CCA 9 hhhhhh

ZANZIBAR

30° 27°

ČR
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Ostrov koření
Zanzibar láká návštěvníky na dovolenou plnou netradičních zážitků. Zdejší přepychové 

pláže vypadají jako z plakátu a díky jemnému a bělostnému písku v kombinaci s průzrač-

ným mořem vytvářejí doslova exotický ráj! Originálně vybudované hotelové komplexy 

a bungalovy zasazené v palmových zahradách dodávají této destinaci přirozený šmrnc. 

Nádherný ostrov přitahuje i příznivce skupiny Queen – narodil se zde Freddie Mercury!  

O
strov Zanzibar (svahil-

sky Unguja) je vzdá-

lený cca  40  km od 

pevniny a  společně 

s  ostrovem Pemba 

a s Tanganikou, rozprostírající se ve 

východní části afrického kontinentu, 

tvoří republiku Tanzanie.

Zcela právem je Zanzibar považován 

za jedno z nejkrásnějších afrických 

míst. Naleznete zde vše, co k vytou-

žené dovolené potřebujete. Milov-

níky odpočinku potěší kvalita pláží, 

prohřátý Indický oceán s perfektní-

mi podmínkami pro potápění a šnor-

chlování a také špičkový servis míst-

ních hotelových komplexů. Spatříte 

i proslulé plantáže s kořením, zejmé-

na hřebíčkem a skořicí.

Ti, co vyhledávají aktivní dovolenou, 

budou nadšeni při výpravách do vni-

trozemí ostrova – zejména do tro-

pických pralesů. Nezapomenutel-

ným zážitkem je výlet přes moře, do 

národních parků v Tanzanii. 

Díky krátké vzdálenosti od rovníku 

panuje na Zanzibaru tropické pod-

nebí. Hlavní sezóna je v období od 

října do května. 

Letoviska
• Nungwi. Nenápadná rybářská ves-

nice na severním cípu Zanzibaru se 

změnila v nejpopulárnější letovisko 

ostrova. Atmosféra je tu přátelská 

a na nádherné písčité pláži lze pozo-

rovat stavitele plachetnic a  rybáře 

spravující sítě. Místní nabízejí také 

celou řadu aktivit – od šnorchlová-

ní (především výlety ke korálovému 

ostrůvku Mnemba), potápění, surfo-

vání, zapůjčení vodního kajaku až po 

vodní lyžování. Nedaleko se nachází 

akvárium Mnarani, kde můžete vidět 

desítky ohrožených želv, konkrétně 

karet pravých a obrovských.

• Kiwengwa. Jedno z větších, avšak 

klidných letovisek s  pohádkový-

mi plážemi leží na severovýchodě 

ostrova. Z jedné strany ho omývají 

vody Indického oceánu, z té druhé se 

táhne les Kiwengwa Pongwe. 

• Kendwa. Nachází se zde luxusní 

hotely i široká písčitá pláž s pozvol-

ným vstupem do moře. Jedná se 

o jedinou oblast severního pobře-

ží, kde odliv nekomplikuje koupání. 

• Stone Town. Historické jádro 

hlavního města Zanzibar City leží 

na západním pobřeží a  je součás-

tí Seznamu světového kulturního 

dědictví UNESCO. Dalo by se ozna-

čit za velké orientální bludiště plné 

úzkých, zakroucených uliček. Neod-

myslitelnou zastávkou je místo býva-

lého trhu s otroky. Dnes je zde malá 

katedrála, vedle níž stojí zvláštní 

pomník s kamenným sousoším otro-

ků svázaných řetězy. Příznivci sku-

piny Queen se rádi zastaví v malém 

baru u přístavu. Jmenuje se Mercury 

House a je skromnou památkou na 

zpěváka Freddieho Mercuryho, který 

se v tomto městě narodil v roce 1946.

• Pingwe. Jedno z nejkouzelnějších 

letovisek se nalézá na východním 

pobřeží, konkrétně na poloostrově 

Michamvi. Jedinečnost Pingwe spo-

čívá v laguně, která ho obkličuje ze tří 

stran, v nádherných plážích a v hote-

lových komplexech citlivě vsazených 

do tropické přírody. Až 40 m široká 

písčitá pláž je dlouhá několik kilome-

trů a zajistí vám dostatek soukromí. 

Lze zde provozovat potápění, surfo-

vání či jízdu na vodních lyžích. Může-

te se vydat i na plavbu loďkou dhow.

• Pongwe. Jednu z nejkrásnějších 

pláží naleznete v příjemném letovis-

ku Pongwe na východním pobřeží. 

Letiště je vzdáleno cca 36 kilometrů.

• Mangapwani. Na severozápadním 

pobřeží, 25 km na sever od hlavního 

města, se nalézá klidnější a letovis-

ko Mangapwani. Kromě pláže, která 

je částečně písčitá a místy pokrytá 

tmavým lávovým kamenem, zde 

naleznete jeskyně, některé z  nich 

sloužily k věznění otroků z Ugandy, 

Konga a Mosambiku. Atrakcí je The 

Coral Cavern, velká korálová jeskyně, 

jež se nalézá 2 km jižně od města.

Chráněné želvy
Nejen děti, 

ale i spoustu dospělých 
jistě nadchne 

možnost spatřit 
ohrožené druhy želv 

– karetu pravou 
a obrovskou.

Fascinující kultura
Tradiční hodnoty, 
vřelí lidé a bohatá 

historie dělají z této 
destinace perfektní 

místo pro vaši 
dovolenou...

Dokonalost
Luxusní hotelové 

komplexy s vynikajícím 
servisem a bělostné 

pláže, nad kterými se 
sklánějí exotické palmy 

– to je Zanzibar!
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Průměrné teploty během roku

Mapa

Velvyslanectví Nairobi

– kontaktní český úřad

Tende Drive 745, Lavington, 

00100 Nairobi, P.O.BOX 25639

   +254 774 420 460,

+254 774 240 860

   Nouzová linka:

+254 726 489 626

  nairobi@embassy.mzv.cz

  www.mzv.cz/nairobi

Velvyslanectví Tanzanie

– kontaktní cizí úřad

Eschenallee 11, 14050 Berlin

   +49 303 030 800

Provozní hodiny úřadu: 

9:00–16:30 (Po-Pá)

Víza: 10:00–13:00 (Po-Pá)

Důležité kontakty

Kompletní a aktuální informace o režimech vstupu, zastupitelských úřadech a zdravot-

ních dokladech (např. povinné očkování) naleznete na www.mzv.cz.

Časový rozdíl
+ 1 hodina v době letního času
+ 2 hodiny v době zimního času

Měna
tanzanský šilink
1 TZS = 100 centů

Hlavní město
Zanzibar City

Elektrické napětí
230 V

Ofi ciální jazyk
svahilština

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

32 27 32 28 33 28 31 28 29 28 29 27 28 25 28 25 29 27 29 27 32 27 33 28

Jde o denní teploty a mají orientační charakter. Počasí v destinacích se může změnit 

v závislosti na vnějších vlivech, které nemůžeme ani ovlivnit, ani předpokládat předem.

Povinná pobytová taxa činí cca 1 USD/osoba/noc a je třeba uhradit ji na 

hotelové recepci.

Pobytová taxa

ZANZIBAR

Zanzibar

Stone Town

Mangapwani

Kizimkazi

Pingwe

Pongwe

Kiwengwa

Pwani Mchangani

Kendwa

Nungwi

INDICKÝ OCEÁN

• Pwani Mchangani. Skvělým místem 

pro potápění, šnorchlování a další 

vodní aktivity v  moři plném korá-

lů a krásných ryb je letovisko Pwani 

Mchangani na východním pobřeží. 

Krásné a přehledné pláže s bílým pís-

kem a pozvolným vstupem do moře 

nadchnou snad každého. V okolí se 

nachází překrásná příroda.

• Kizimkazi. Rybářská vesnice na 

jihozápadním pobřeží byla do 

17. století hlavním městem. Nedale-

ko leží zříceniny nejstarší mešity ve 

východní Africe – Shirazi Dimbani 

z roku 1107. Na pobřeží lze pozoro-

vat delfíny z lodiček dhow, anebo si 

s nimi můžete zaplavat.

• Uroa. Tato turisticky téměř nedo-

tčená oblast je schovaná mezi rýžo-

vými poli a plantážemi cukrové třti-

ny. Najdete tu zálivy ukrývající laguny 

s průzračnou vodou a pláže obklo-

pené palmami. Toto místo je ideální 

pro koupání i šnorchlování.

Řeč
Úředním jazykem na ostrově Zan-

zibar je svahilština. V  turistických 

oblastech se domluvíte také anglicky.

Kuchyně
Základem kuchyně je maso (obvyk-

le skopové, hovězí nebo kozí) s rýží 

nebo s brambory a podává se větši-

nou dušené se zeleninou. Známým 

pokrmem je hutná kaše z kukuřičné 

mouky – ugali. Mezi další pochoutky 

patří grilované kozí maso – nayma 

choma. Nechybějí ani plody moře 

a ryby. Ochutnejte uzené chobotnič-

ky s pálivou chilli omáčkou. Nalezne-

te zde také množství exotické ovo-

ce, jako je kokos, ananas, mango či 

papája. Skvělou místní specialitou je 

ń dizi no kastad. Jedná se o pečené 

banány (případně o ananas), obvykle 

podávané s vanilkovým pudinkem, 

kořeněným skořicí a hřebíčkem.

Měna
1 tanzanský šilink (TZS) = 100 centů 

(1 USD = cca 2 303 TZS). Akcepto-

vanou měnou je také americký dolar 

(USD). Doporučujeme mít s sebou 

dostatečnou hotovost. Na Zanzi-

baru jsou bankomaty jen sporadic-

ky a platba kreditními kartami (VISA, 

MASTERCARD) je možná jen v turi-

stických zařízeních.

Elektrické napětí
Napětí je 230 V. Zásuvky jsou dvojího 

typu: buď mají dva ploché kontakty 

se zemnícím kolíkem, anebo tři kula-

té kolíky v trojúhelníkovém uspořá-

dání. Příslušný adaptér je nutný.

Cestovní pas,
vízum a očkování
Potřebujete pas s čtecí zónou (čer-

vený) s platností min. 6 měsíců od 

data vstupu do země. Dále je nutné 

zajistit si vízum předem, přes ofi ciální 

webové stránky www.immigration.

go.tz. Vízum musí mít každá osoba, 

včetně dětí (cca 50 USD/osoba). Pro 

cestovatele, přijíždějící z rizikových 

oblastí, je při vstupu do země vyža-

dováno potvrzení o očkování proti 

žluté zimnici. Totéž platí i v případě 

výletu na pevninu.

Celní a devizové předpisy
Jakékoliv předměty, které pocházejí 

nebo jsou vyrobeny z divoké zvěře 

(výrobky ze slonoviny, z kůže chrá-

něných zvířat nebo výrobky z moř-

ské fauny apod.), je zcela zakázá-

no dovážet nebo vyvážet ze země 

a tento čin je trestný. Vývoz živých 

divokých zvířat, hmyzu nebo rost-

linných druhů je také přísně zakázán 

(bez speciálního povolení).

Specifi ka a bezpečnost
Velkou část populace tvoří konzer-

vativní muslimové. Zejména ve Stone 

Townu by turistky měly nosit dlou-

hé sukně či kalhoty (minimálně pod 

kolena) a stejně tak by neměly mít 

odhalená ramena. Rovněž u mužů 

se nedoporučují trička bez ruká-

vů, v  žádném případě by neměli 

chodit bez trička. Jestliže fotíte lidi 

nebo jejich domy, měli byste požá-

dat o souhlas. V centru měst je třeba 

neustále sledovat situaci kolem sebe, 

v davu si pokud možno udržovat vět-

ší odstup a důsledně se vyhýbat vět-

ším skupinám lidí. Homosexualita je 

společenské tabu a  současně ile-

gální a může být trestána vysokými 

pokutami a trestem odnětí svobody, 

v krajním případě doživotím. 

Pláže, slunečníky a lehátka
Pláže jsou pověstné bělostným pís-

kem. Bývají lemovány palmovými 

háji a většinou mají pozvolný vstup 

do moře. U hotelů a v turistických 

oblastech jsou velmi dobře vyba-

veny a disponují kvalitním servisem. 

Najdete zde klidné zálivy a laguny, ale 

i místa s mohutnými vlnami.  
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N
ejlepší životní zážit-

ky na vás mohou 

čekat kdekoliv. Jed-

ním z  takových míst 

je oprávněně Tanza-

nie! Právě zde naleznete stále ještě 

pravou, skutečnou divočinu. Oča-

rují vás tropické lesy, pláně porostlé 

baobaby, rozlehlé savany, na nichž 

pobíhá divoká zvěř, a v pozadí toho 

všeho se tyčí majestátní Kiliman-

džáro. Okamžiky, které zde proži-

jete, se vám zaryjí hluboko do srdce 

a ještě dlouho na ně budete vzpo-

mínat.

Vydejte se vstříc pravému tanzanské-

mu dobrodružství a užijte si kombi-

naci afrického safari na pevnině 

s odpočinkem na překrásném ost-

rově koření – na Zanzibaru. Během 

safari se vám naskytne fantastická 

podívaná! V místních parcích bude-

te moci obdivovat překrásnou faunu 

i fl óru, kterou dokreslují romantické 

západy slunce. Na Zanzibaru si pak 

užijete pohodu u Indického oceánu, 

kde můžete šnorchlovat, nebo si jen 

užívat prosluněné dny.

Naše kombinace safari a relax jsou 

kompletně sestaveny a tvoří perfekt-

ní produkt. Během třídenního safa-

ri spatříte ty největší africké krásy 

a během následujících dní si užijete 

zasloužený odpočinek v komfortním 

rezortu. Ještě pořád váháte?

Tanzanské 
dobrodružství! 

Balíček „safari a relax“ 

je perfektně sestaven tak, 

abyste nasáli dokonalou 

atmosféru a užili si 

jak dobrodružství, tak 

odpočinek v komfortním 

hotelu.

Safari v Tanzanii
ve zkratce
Jeden z nejvýznamnějších národ-

ních parků, který právem patří do 

chráněného dědictví UNESCO, je 

vulkanický kráter Ngorongoro. Díky 

kolapsu obrovského vulkánu vznikla 

v průměru cca 20 km velká plocha 

s  velmi vysokou koncentrací zvě-

ře. Můžete zde pozorovat lvy, slony, 

zebry, antilopy, buvoly, pakoně a vel-

ké dravce. Když budete mít štěstí, 

spatříte tzv. Velkou pětku (slona, lva, 

buvola, levharta a nosorožce). Žije 

zde – ve vzájemné harmonii – více 

než 25 000 velkých savců, kteří vol-

ně pobíhají kolem jezer a v savanách. 

Národní park Serengeti je považo-

ván za místo s největší migrací zvířat 

na světě a zároveň je nejrozlehlejším 

tanzanským parkem. Pokud byste jej 

chtěli obejít celý, došli byste až do 

Keni. Místní faunu zde tvoří asi milion 

pakoňů, půl milionu gazel a více než 

dvě stě tisíc zeber. Právě obrovská 

migrující stáda pakoňů a zeber jsou 

největšími lákadly tohoto obrovské-

ho parku. 

O něco méně frekventovaný národní 

park Tarangire vás okouzlí překrás-

nou krajinou. Je pojmenován po 

řece Tarangire, která jej rozděluje 

na dvě části. Okolo můžete obdivo-

vat vzrostlé baobaby, akáciové lesy, 

travnaté pláně a močály. Ze všech 

národních parků zde žije nejvíc dru-

hů ptáků, přes 500 druhů. Tarangi-

re je známý také velkým množstvím 

termišť, která jsou různě rozmístěná 

po parku a krajině. Samozřejmě i zde 

můžete spatřit slony, žirafy, gazely, 

lvy, pštrosy apod. 
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1. DEN  

Vítejte v  Tanzanii! Přílet na letiš-

tě Kilimanjaro International Airport 

a transfer do hotelu Four Points By 

Sheraton Arusha 4*.

2. DEN 

Odjezd v ranních hodinách z Arushy 

do Tarangire. Cesta vede přes několik 

vesniček a farm směrem k národní-

mu parku Tarangire. Je domovem 

více než 500 druhů ptáků a okolo 

30 druhů divokých zvířat. Kromě fau-

ny zde naleznete i dokonalou afric-

kou krajinu, kterou lemují řeky a oko-

lo se tyčí baobaby. Večerní příjezd 

do ubytování Tarangire Sopa Lodge.

3. DEN 

Po snídani odjezd do národního par-

ku Tarangire (6. největší NP v Tanza-

nii). Své jméno získal dle řeky, která 

parkem protéká a slouží jako pitný 

zdroj pro zvěř, jež zde žije. Po pro-

jížďce následuje oběd, popř. piknik 

během projížďky. Cesta pokračuje na 

severozápad přes místní krajinu, ves-

ničky a farmy až do chráněné oblasti 

Ngorongoro. Zde již uvidíte rozlehlé 

pláně Serengeti, a pokud budete mít 

štěstí, můžete spatřit první zvířata, 

ještě než vstoupíte do parku. Národ-

ní park Serengeti je jeden z nejzná-

mějších na celém světě a je domo-

vem tisíců zvířat. V masajském jazyce 

název parku znamená „nekonečné 

pláně“. Krajina parku je naprosto fas-

cinující a byla inspirací i pro mnohé 

fi lmaře. Večer příjezd do Serengeti 

Sopa Lodge, večeře a nocleh.

4. DEN 

Po snídani odjezd na projížďku par-

kem Serengeti. Park obývá více než 

2 miliony pakoňů, půl milionu gazel 

a čtvrt milionu zeber. Okamžiky pro-

žité zde se pro vás stanou nezapo-

menutelnými. Návrat na oběd do 

ubytování, popř. možnost pikniku 

během projížďky. V  odpoledních 

hodinách návrat do ubytování, veče-

ře a nocleh.

5. DEN 

Po snídani odjezd směr Ngorongoro. 

Cesta vede přes pláně Serengeti. Pik-

nikový oběd. Možnost průjezdu přes 

Olduvai Gorge, významné archeolo-

gické naleziště počátku lidské rasy. 

Kromě toho se jedná o velmi maleb-

né místo poseté akáciemi. Večeře 

a nocleh v Ngorongoro Sopa Lodge.

6. DEN 

Po snídani odjezd ke kráteru Ngo-

rongoro, který je domovem pro více 

než 25 000 velkých savců, kteří zde 

žijí v harmonii. Je nepřekonatelným 

zážitkem tohle všechno spatřit na 

vlastní oči. Divoká zvěř pobíhají-

TANZANIE

ZANZIBAR

Letiště Kilimanjaro

A
ru

sh
a

Tarangire

Ngorongoro

Serengeti
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cí okolo jezer, lesů a po nekoneč-

ných pláních. Oběd formou pikniku 

nedaleko jezera, kde můžete pozo-

rovat hrochy. Kráter Ngorongo-

ro je památka chráněná organizací 

UNESCO a leží západně od města 

Arusha a patří mezi nejkrásnější afric-

ká místa, která lze navštívit. Může-

te zde pozorovat slony, nosorožce, 

lvy, hyeny, buvoly, pakoně a spoustu 

dalších. Právě zde zažijete to pravé 

africké dobrodružství! Večeře a noc-

leh v Ngorongoro Sopa Lodge.

7. DEN  

Po snídani odjezd na letiště Arusha, 

cesta vede přes masajské vesničky, 

farmy a fascinující krajinu. Přílet na 

ostrov Zanzibar a transfer do hlav-

ního města Stown Town. Ubytování 

v hotelu Doubletree By Hilton.

8. DEN  

Po snídani odjezd na celodenní 

výlet Safari Blue. Vyplujete tradič-

ními loďkami dhow, na kterých se 

o vás postará zkušená posádka. Výlet 

začíná v rybářské vesničce Fumba, 

cca 30 minut jízdy od Stown Townu. 

Po vyplutí se vydáte směrem, kde se 

vyskytují delfíni. Bude také zastávka 

na šnorchlování. Poté se bude podá-

vat oběd, včetně exotického ovoce. 

Po obědě následuje káva a likér Ama-

rula. Během plavby jsou k dispozici 

nealko nápoje. Odpoledne zastávka 

u laguny, která je obklopená man-

grovovým lesem. Zde si můžete zaš-

norchlovat nebo zaplavat v průzrač-

né vodě. Cestou zpátky lze pozorovat 

romantický západ slunce. Návrat do 

vesničky Fumba okolo 18. hodiny. 

Transfer do hotelu Doubletree By 

Hilton Resort Zanzibar 4*.

9. DEN  

Po snídani odjezd na půldenní výlet 

do města Stown Town. První zastáv-

kou bude tradiční trh Drajani, kde 

můžete zakoupit nejen exotické 

ovoce, ale i koření a oblečení. Další 

zastávkou bude věhlasná katedrála 

a následně i slavný House of Won-

ders, tzv. Dům zázraků, dominant-

ní budova ve Stone Townu. Výlet 

zakončíte procházkou uličkami 

starého města Stown Town. Mož-

nost dát si zde oběd. Odpoledne 

výlet za kořením. Navštívíte plantá-

že s kořením, kde budete mít pří-

ležitost ochutnat a  zakoupit kaž-

dý z pěstovaných druhů. Jedná se 

nejen o  skořici, vanilku, hřebíček 

nebo muškátový oříšek. Kořeněná 

vůně vás bude doprovázet na kaž-

dém kroku. Odpoledne příjezd do 

hotelu Dream Of Zanzibar 5*, uby-

tování, večeře a nocleh.

10. DEN  

Relax a odpočinek v hotelu Dream 

Of Zanzibar 5* s plnou penzí (sní-

daně, obědy a večeře, během jídel 

nabídka vybraných nápojů). Během 

volného času možnost různých akti-

vit, vodních sportů a dalších výletů 

z nabídky.

11. DEN  
Volný den v hotelu. Relax nebo mož-

nost výletů z nabídky.

12. DEN 
Po snídani odjezd na letiště ve měs-

tě Stown Town a návrat zpět do ČR. 

 

SAFARI, POZNÁNÍ 
A RELAX
Nabízíme kompletně 
sestavený balíček

CENA ZAHRNUJE:
∞  Letenku do Tanzanie a poté 

zpět ze Zanzibaru
• Safari
• Poznání
•  Relax a ubytování 

v komfortních rezortech
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Aktuální ceny 
a informace

ZANZIBAR  KENDWA

STRAVOVÁNÍ
PP | AI

WI-FI LETIŠTĚ
ZANZIBAR CCA 55 KM

POLOHA

• Přímo ve vesničce Kendwa

•  Centrum vesničky Nungwi 

je cca 4 km

•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 400 m

•  Místní restaurace, bary a kavárny 

cca 200 m

• Letiště Zanzibar cca 55 km

PLÁŽ 

•  Široká pláž s jemným bílým 

pískem přímo u hotelu

• Pozvolný vstup do moře

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• 2 restaurace, 2 bary

• Bazén 

•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici za 

poplatek

• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ 

Pokoj Deluxe Garden

• Velikost pokoje cca 70 m2

• Nachází se v přízemí 

• S výhledem do zahrady

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, LCD SAT-TV

• Bezpečnostní schránka

• Minibar 

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Vlastní veranda

Pokoj Deluxe Ocean View 

• Velikost pokoje cca 70 m2

•  Je v přízemí nebo v 1. patře, má 

výhled na oceán

Beach Suite

• Velikost pokoje cca 90 m2

• Nachází se přímo u pláže

• Je velmi luxusní

• Má obývací prostor

SPORT A ZÁBAVA 

• Zdarma: dětské hřiště

•  Za poplatek: potápění, masáže, 

sauna, windsurfi ng, vodní sporty 

na pláži nedaleko hotelu

STRAVOVÁNÍ

• Polopenze, All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 

odpolední snack, neomezené 

množství místních vybraných 

alko a nealko nápojů v barech 

a restauracích dle jejich otevírací 

doby 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.goldzanzibar.com

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 165

• Blízko centra

• Bělostná pláž

• Dětské aktivity

Proč právě sem?

Gold Zanzibar Beach House & Spa 

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 14 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz



171

HODNOCENÍ TRIPADVISOR4,5
HOTEL

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
ZANZIBAR CCA 63 KM

POLOHA

• Městečko Nungwi cca 2 km

•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 500 m

• Letiště Zanzibar cca 63 km

PLÁŽ

•  Pláž s jemným pískem přímo 

u hotelu

• Vstup do moře pozvolný

• Bar

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna

• 3 restaurace a 4 bary

• Nákupní galerie

• Konferenční místnost

• Fitness, wellness

• 4 bazény, z nichž 1 je dětský

• Vířivka

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior

• Velikost pokoje cca 78 m2

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• LCD SAT-TV

• Bezpečnostní schránka

• Minilednička

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Koutek k posezení

• Moskytiéra

• Balkon nebo terasa

Superior Deluxe

• Velikost pokoje cca 78 m2

• Zrenovované pokoje ve 3. patře

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: večerní programy, 

sportovní aktivity během dne, 

miniklub, plážový volejbal, 

plážový fotbal, šipky, venkovní 

fi tness, stolní tenis

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, vodní sporty, 

potápění, rybaření

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 

odpolední snack, místní vybrané 

alko a nealko nápoje v barech 

a restauracích dle jejich otevírací 

doby (10.00–23.30)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.royalzanzibar.com

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 165

• Přátelský komplex

• Přímo u krásné pláže

• Sportovní aktivity

Proč právě sem?

NUNGWI  ZANZIBAR

The Royal Zanzibar Beach Resort 

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY
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Aktuální ceny 
a informace

4,0

STRAVOVÁNÍ
PP | AI

WI-FI LETIŠTĚ
ZANZIBAR CCA 65 KM

POLOHA

• Klidné místo mimo centrum

• Letiště Zanzibar cca 65 km

PLÁŽ 

• Písčitá pláž přímo u hotelu

• Vstup do moře je pozvolný

• Lehátka a slunečníky zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna

• 4 restaurace, 3 bary

• Obchůdky

• Fitness 

• Wellness

• Konferenční místnost

•  Několik bazénů, 1 s částí pro děti, 

1 s vířivkou a výhledem na moře

• Lehátka a slunečníky zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET

•  Wi-Fi na recepci a na pokojích za 

poplatek

UBYTOVÁNÍ 

Pokoj Cottage

• Je v mírném svahu

• Klimatizace, stropní větrák

• Telefon, SAT-TV

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar zdarma

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Moskytiéra

• Vlastní veranda

Standardní pokoj

• Je v zahradě

• S dobrým přístupem k pláži

• Je o něco menší než Cottage

Pokoj Bondeni

•  Je v horní části zahrady, kde 

je restaurace, bar a bazén, a je 

zařízen v tradičním masajském 

stylu

Pokoj Masai

•  Zrenovovaný pokoj v krásné 

zahradě, přímo u bazénu

Suite 

• Velmi prostorný

• Přímo u pláže

Junior Suite s výhledem na moře

• Přímo u pláže

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: miniklub, plážový 

volejbal, stolní tenis, tenis bez 

osvětlení

•  Za poplatek: kulečník, potápění, 

elektronické hry, fi tness, wellness

STRAVOVÁNÍ

• Polopenze, All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 

během dne, odpolední káva, čaj 

a zákusky, místní vybrané alko 

a nealko nápoje (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.karafuuzanzibar.com

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 165

• Vířivka

• Krásná pláž

• Wellness

Proč právě sem?

ZANZIBAR  PINGWE

Karafuu Beach Resort & Spa 
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Aktuální ceny 
a informace

4,0

STRAVOVÁNÍ
PP | PLP | AI

LETIŠTĚ
ZANZIBAR CCA 60 KM

POLOHA

• Centrum Nungwi je cca 500 m

•  Nejbližší obchůdky, restaurace 

a kavárny v těsné blízkosti hotelu

• Letiště Zanzibar cca 60 km

PLÁŽ 

• Písčitá pláž přímo u hotelu

• Vstup do moře je pozvolný

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna

• 3 restaurace, 2 bary, obchůdky

• Fitness

•  Bazén pro dospělé s oddělenou 

částí pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

• Wi-Fi na recepci zdarma

UBYTOVÁNÍ 

 Standardní pokoj s výhledem 

do zahrady

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, LCD SAT-TV

• Bezpečnostní schránka

• Minibar 

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

Standardní pokoj s výhledem 

na bazén

Standardní pokoj s přímým 

výhledem na oceán 

•  Stejně vybavený jako standardní 

pokoj

• Má navíc kávovar

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: miniklub, volejbal, šipky, 

fi tness centrum, fotbal, stolní 

tenis

• Za poplatek: potápění, masáže

STRAVOVÁNÍ

•  Polopenze, plná penze nebo 

možnost All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 

odpolední snack, alkoholické 

a nealkoholické nápoje v barech 

a restauracích dle jejich otevírací 

doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.doubletree3.hilton.com

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 165

• Blízko centra

• Bělostná pláž

• Široké sportovní vyžití

Proč právě sem?

NUNGWI  ZANZIBAR

Double Tree By Hilton Resort Zanzibar 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 5 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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STRAVOVÁNÍ
SNÍDANĚ

LETIŠTĚ
ZANZIBAR CCA 62 KM

POLOHA

•  Nedaleko (cca 15 minut chůze) 

je přírodní akvárium (uvidíte 

želvy a můžete si zaplavat 

s pestrobarevnými rybami)

•  Nejbližší restaurace podél pláže, 

v těsné blízkosti hotelu

• Letiště Zanzibar cca 62 km

PLÁŽ 

• Krásná písčitá pláž přímo u hotelu

•  Pozvolný vstup do moře (při 

odlivu doporučujeme obuv do 

vody)

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• Směnárna

• Restaurace

• Bar

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

v restauraci u pláže zdarma 

(2 hodiny, poté za poplatek 

cca 2 USD/2 hod)

UBYTOVÁNÍ 

Bungalov Deluxe Beach

• Přímo u pláže

• Klimatizace

• Koupelna se sprchou, WC

• Minilednička zdarma

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

Apartmán Cliff side

• Je mezi recepcí a pláží

Pokoj Courtyard

•  Je přímo u recepce

•  Přistýlka je formou rozkládacího 

křesla

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: šnorchlování bez 

vybavení 

•  Za poplatek: kulečník, potápění, 

vodní lyžování, sailing, možnost 

zakoupení výletů (lodní výlety, 

rybaření apod.) 

STRAVOVÁNÍ

• Snídaně formou bufetu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.sunsetkendwa.com

UPOZORNĚNÍ

 Povinná pobytová taxa – str. 165

• Krásná pláž

• Rodinná atmosféra

• Šnorchlování a potápění 

Proč právě sem?

ZANZIBAR  KENDWA

Sunset Kendwa 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 7 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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VÝLETY  ZANZIBAR

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

Safari Blue

Celodenní lodní výlet tradiční dřevěnou 

loďkou dhow. Vyplujete z rybářské vesnič-

ky Fumba. Již během prvních okamžiků 

si vychutnáte pohledy na exotická písčitá 

místa a laguny s křišťálově čistou vodou. 

Doplujete až k místu, kde jsou často vidět 

delfíni. Následuje zastávka v korálové loka-

litě, kde budete mít možnost si zaplavat 

a zašnorchlovat. Poté se občerstvíte čer-

stvým kokosem a vydáte se k další laguně, 

kde se bude podávat oběd (klasické zan-

zibarské jídlo s exotickým ovocem), káva 

a  likér Amarula. Během celé plavby je 

zajištěno nealko pivo. Odpoledne zastáv-

ka v překrásné mangrovové laguně, kde je 

možné zaplavat si přímo v mangrovovém 

lesíku. Na cestě zpátky se naskytne pohled 

na romantický západ slunce, který můžete 

pohodlně pozorovat z loďky dhow. 

Plavba při západu slunce

Večerní/odpolední lodní výlet se stane 

nezapomenutelným okamžikem! Vyplu-

jete v odpoledních hodinách na tradiční 

dřevěné loďce dhow. Naskytnou se vám 

překrásné pohledy do okolí a především 

na romantický západ slunce. Relaxujte 

a vychutnejte si ničím nerušený klid, zvuk 

oceánu a pohodovou živou hudbu, která 

vás během této podívané bude doprová-

zet. V průběhu plavby se bude na palu-

bě podávat místní šumivé víno, pivo, džu-

sy z čerstvého ovoce a koktejly. K tomu 

si můžete pochutnat na italských sýrech 

doplněných domácí marmeládou, sma-

ženými kalamáry a dalšími pochoutkami.

Stone Town

Půldenní výlet do Stone Townu, hlavního 

města s fascinující historií. První zastáv-

kou bude tradiční trh Drajani, kde můžete 

zakoupit nejen exotické ovoce, ale i koření 

a oblečení. Další zastávkou bude věhlas-

ná katedrála a následně i slavný House of 

Wonders, tzv. Dům zázraků, dominantní 

budova ve Stone Townu. Kromě toho uvi-

díte další historické budovy, jako je Tip Tip 

House, dále starou pevnost, ale i zahrady 

Forodhani. Výlet zakončíte procházkou 

v křivolakých uličkách města, kde nasaje-

te pohodovou místní atmosféru. 

Rybaření
Půldenní výlet. Zapomeňte na moderní 

rybaření, které jste doposud mohli poznat, 

a vydejte se na tento nezapomenutelný 

výlet s místními rybáři a zjistěte, o čem 

zdejší rybolov doopravdy je. Po návratu 

se zastavíte na rybím trhu. V odpoledních 

hodinách návrat do hotelu.

Výlet za kořením
Jestli se chcete na vlastní oči přesvědčit, 

proč se Zanzibaru říká „ostrov koření“, tak 

právě tento výlet musíte zažít! Navštívíte 

plantáže s kořením, kde budete mít pří-

ležitost ochutnat a zakoupit každý z pěs-

tovaných druhů. Jedná se nejen o skořici, 

vanilku, hřebíček nebo muškátový oříšek. 

Kořeněná vůně vás bude doprovázet na 

každém kroku. Nebude chybět ani návště-

va míst, kde místní farmáři žijí, tudíž budete 

mít jedinečnou šanci nasát pravou zanzi-

barskou atmosféru. Během exkurze uvidíte 

kromě plantáží s kořením také ruiny paláce 

Maruhubi, který kdysi sloužil sultánovi jako 

harém a lázně. Dále projdete okolo domu 

Davida Livingstona, jednoho z největších 

afrických objevitelů. Pokračujete k původ-

ním perským lázním Kidichi. 

Les Jozani 

Během tohoto půldenního výletu se vydáte 

do hustého lesa, kde objevíte nejdivočej-

ší místo na ostrově – vesničku Mchanga-

ni, v níž se pěstuje a zpracovává kokosový 

ořech. Tudy budete pokračovat hloubě-

ji, až do přírodní rezervace Jozani Forest 

s bujnou vegetací a slavnými opičkami Red 

colobus, které jsou symbolem Zanzibaru. 

Poslední zastávkou bude místní škola, kde 

se seznámíte s výukou dětí. 

Výlet po pobřeží – Nungwi

Celodenní výlet, který zahájíte návštěvou 

farmy s kořením. Poté pokračujete k jesky-

ni Managapwani Slave Caves a památníku 

Chambers. Jedná se o podzemní jeskyně 

spojené s mořem, kde byli dříve přepravo-

váni otroci. Následuje zastávka na Nungwi, 

krásné pláži s bělostným pískem. Sbalte 

si plavky a vychutnejte si pohodu s osvě-

žujícím nápojem. Uvidíte ještě spoustu 

zajimavostí, jako jsou rybářské vesničky, 

tradiční loděnice, místní trh nebo želví 

akvárium. 

Popisy výletů jsou pouze

informační a nezávazné. 

Bližší info o jejich programu 

obdržíte v destinaci. 

 Více na www.blue-style.cz



176 INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

KEŇA  POPIS DESTINACE

Keňa
ROMANTIKA I DOBRODRUŽSTVÍ

Mnoho dalších

hotelů najdete na

 www.blue-style.cz
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To musíte zažít!
V Keňské republice se nachází řada národních par-

ků a rezervací, do nichž lze vyrazit na pravé afric-

ké safari. Čeká na vás ohromný zážitek, který vám 

v takové míře neumožní žádná zoologická zahrada v České 

republice.Kromě typických šelem nebo slonů můžete obdi-

vovat plameňáky, nosorožce, zebry i pestrobarevné motýly.

Průměrné
teploty

Doba letu

CCA 10 hhhhhhh

KEŇA

30°28°

ČR
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KEŇA  POPIS DESTINACE

Relax u oceánu
Keňa neboli Keňská republika – to jsou Masajové, safari, národní parky, rovník i exotic-

ká kuchyně. Přímořský stát ve východní Africe ovšem nabízí mnohem víc! Na pobřeží 

Indického oceánu se nalézají atraktivní letoviska, doslova svádějící k prožití jedinečné 

dovolené. Čekají vás pohádkové pláže i čisté moře v kombinaci s nádhernými hotelovými 

rezorty! Domů se vrátíte s nezapomenutelnými vzpomínkami a dokonalým opálením.

K
dyž se řekne Keňa, vět-

šina lidí si vybaví rozlehlé 

národní parky v savaně. 

A  také exotická zvířa-

ta (například lvy, žirafy, 

zebry, slony a leopardy) pohybující 

se ve volné přírodě. V turisticky oblí-

beném africkém státě ovšem žije 

i zhruba tisíc druhů ptáků!

A  jestlipak víte, že se na pobřeží 

Indického oceánu, který Keňskou 

republiku omývá na jihovýchodě, 

rozprostírají nádherná letoviska? 

V nich lze prožít skvělou dovolenou 

spojenou s  relaxací v  příjemných 

rezortech a s koupáním, opalováním 

i vodními sporty na skvostných písči-

tých plážích. A kdo má chuť, může se 

vydat na organizovaný výlet do pří-

rodní rezervace a obdivovat zdejší 

faunu a fl óru.

Keňa dostala název podle nejvyšší 

hory Mount Kenya, jež se nachá-

zí uprostřed státu. Lépe řečeno 

– uprostřed jedné z nejvyspělejších 

zemí východní Afriky, protnuté rov-

níkem. Není žádným tajemstvím, že 

si Keňu v první půli 20. století oblíbil 

slavný spisovatel Ernest Hemingway, 

kterého sem přilákal lov velkých ryb.

Letoviska
• Watamu. Malé letovisko se nachá-

zí cca 24 km jižně od města Malin-

di a cca 107 km severně od Mom-

basy. Krásné bílé pláže tu vytvářejí 

tři malebné zátoky – Watamu Bay, 

Blue Lagoon a  Turtle Bay. Kromě 

jedinců, kteří touží po relaxaci na 

pobřeží Indického oceánu či u hote-

lového bazénu, sem míří potápěči 

z celého světa. Ve Watamu se totiž 

nalézá pozoruhodný mořský národní 

park, kde lze pozorovat ryby, korá-

ly a všechno ostatní, co k podmoř-

skému životu patří. Nechybějí ani 

obrovské kanice nebo delfíni. Pod-

vodní svět můžete pozorovat i pro-

skleným dnem lodi.

• Malindi. V roce 1498 zde během 

své cesty do Indie přistál význam-

ný portugalský mořeplavec a obje-

vitel Vasco da Gama. Tuto událost 

dodnes připomíná bílý sloup na 

skalisku nedaleko mola, portugal-

ský hřbitov a malý kostelík. Ve staré 

části městečka se zachovalo mnoho 

památkově cenných domů, včetně 

mešity a paláce na pobřeží. Hlavním 

lákadlem jsou však nádherné plá-

že, průzračně čisté moře, atraktivní 

ubytovací zařízení a výtečná africká 

kuchyně.

Řeč
Úředním jazykem je svahilština, lze 

se domluvit i  anglicky, částečně 

německy.

Kuchyně
Velmi oblíbené je pečené maso (sko-

pové, hovězí, kozí a kuřecí). K masu 

se podávají hranolky, brambory, rýže, 

nekvašená chlebová placka chapa-

ti, rozmačkané banány matoke či 

kukuřičná kaše ugali. Specialitou jsou 

sambusas (smažené těstové trojú-

helníčky plněné pikantním masem 

a zeleninou) nebo mkate mayai (pše-

ničné pečivo plněné masem a vej-

ci). Nejlepším dezertem je ovoce. 

Keňané mají pivo (pombe) z baná-

nů, prosa, cukru a bylinek. Tradič-

ním nealko nápojem je čaj s cukrem 

a mlékem. Doporučujeme mrkvovou 

šťávu, mučenkový džus a limonádu 

Krest. V hotelech si pochutnáte i na 

evropské kuchyni.

Měna
1 keňský šilink (KES) = 100 centů (100 

KES = 22,80 Kč). Šilink je k dispozici 

v podobě bankovek, jež mají hodno-

tu 1000, 500, 200, 100, 50 a 20 KES, 

v oběhu jsou i měděné mince – 20, 

10, 5 a 1 KES. Je zakázáno dovážet 

a vyvážet tuto měnu v hotovosti. Na 

cizí měny se žádná omezení nevzta-

hují, doporučuje se přivézt si ame-

rické dolary či eura. Většina smě-

náren si neúčtuje příplatky. Peníze 

si lze vyměnit i v bankách, jež mají 

pobočky a automaty v každém vět-

Exotické ovoce
Milujete čerstvé ovoce? 

Pochutnáte si na 
vynikajících banánech, 

mangu, avokádu, 
ananasu i granátovém 

jablku.

Bílozelený ráj
Tak lze nazvat 

skvostné plážes jemným 
bílým pískem. Jsou 

obklopeny nádhernou, 
uklidňující zelení!

Africká romantika
Rozlehlé savany, 

majestátní baobaby, 
volně pobíhající divoká 

zvěř a nádherné západy 
slunce.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE  KEŇA

Průměrné teploty během roku

Mapa

Velvyslanectví Nairobi

– kontaktní český úřad

Tende Drive 745, Lavington, 

00100 Nairobi, P.O.BOX 25639

   +254 774 420 460,

+254 774 240 860

   Nouzová linka:

+254 726 489 626

  nairobi@embassy.mzv.cz

  www.mzv.cz/nairobi

Velvyslanectví Keňské republiky 

– kontaktní cizí úřad

Nieuwe Parklaan 21, 

2597 LA The Hague

  +3170 350 42 15

  info@kenyanembassy-nl.com

Provozní hodiny: 

9.00–13.00, 14.00–17.00 (Po-Pá)

Důležité kontakty

Kompletní a aktuální informace o režimech vstupu, zastupitelských úřadech a zdravot-

ních dokladech (např. povinné očkování) naleznete na www.mzv.cz.

Časový rozdíl
+ 1 hodina v době letního času
+ 2 hodiny v době zimního času

Měna
keňský šilink
1 KES = 100 centů

Hlavní město
Nairobi

Elektrické napětí
220–240 V

Ofi ciální jazyk
svahilština

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

31 29 31 29 32 30 32 29 32 28 31 27 29 26 28 25 28 26 30 27 30 28 31 28

Jde o denní teploty a mají orientační charakter. Počasí v destinacích se může změnit 

v závislosti na vnějších vlivech, které nemůžeme ani ovlivnit, ani předpokládat předem.

INDICKÝ OCEÁN

KEŇA

Nairobi

Watamu

Malindi

SOMÁLSKO

ETIOPIE

TANZANIE

UGANDA

Mombasa

ším městě. Platit kartou lze v někte-

rých hotelech, obchodech, kavár-

nách či restauracích.

Elektrické napětí
Elektrické napětí je 220–240 V. 

Zásuvka je tříkolíková, britského 

typu. Je tedy nutné přivézt si adap-

tér, v některých hotelech vám jej rádi 

zapůjčí.

Cestovní pas,
vízum a očkování
Je nezbytné prokázat se cestov-

ním pasem, jehož platnost musí 

být alespoň o  6 měsíců delší než 

doba plánovaného pobytu v zemi, 

a vízem. Žádost si lze podat pouze 

prostřednictvím internetu, a  to na 

adrese www.evisa.go.ke. Na udělení 

víza není právní nárok a poplatek za 

podání žádosti ve výši 50 USD (děti 

do 15 let zdarma) je nevratný. Udě-

lené eVisa neopravňuje ke vstupu na 

území Keni, konečné rozhodnutí je 

na keňských orgánech.

Mezinárodní očkovací průkaz 

s očkováním proti žluté zimnici je 

vyžadován u cestujících přilétajících 

či odlétajících z/do rizikových oblastí.

Celní a devizové předpisy
Vývoz, průvoz, ale i dovoz jakých-

koliv předmětů pocházejících nebo 

vyrobených z  divoké zvěře (včet-

ně mořské fauny) je trestný. Vývoz 

živých divokých zvířat, hmyzu nebo 

rostlinných druhů bez zvláštního 

povolení je přísně zakázán.

Specifi ka a bezpečnost
V národních parcích a v pobřežních 

letoviscích je bezpečnostní situace 

poměrně stabilní. V centrech velkých 

měst ovšem panuje vysoká poulič-

ní kriminalita – loupežná přepadení 

chodců atd. Doporučujeme nepo-

hybovat se tam pěšky a vyvarovat 

se návštěvy chudých oblastí. Dále je 

důležité nenosit při sobě větší hoto-

vost a viditelné cennosti. Na oslovení 

od pouličních obchodníků a žebrá-

ků (včetně dětí) je nutné nereagovat 

a dané místo co nejrychleji opus-

tit. Při cestách vozidlem dbejte na 

uzamčení dveří a oken.

V Keni platí zákaz kouření na veřej-

nosti (mimo vyhrazená místa) a pou-

žívání polyetylenových sáčků.

Pláže a slunečníky
Převažují široké pláže s bílým pís-

kem, na hotelových bývají lehátka, 

slunečníky  a osušky k dispozici zdar-

ma. Vzhledem k tomu, že pobřeží 

letoviska Malindi charakterizuje vel-

ký odliv, během dne je moře vhodné 

spíše k osvěžení než plavání.  
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Z
ažít safari na vlastní kůži 

patří k největším životním 

zážitkům. Rozhodnete-li 

se navštívit Keňu, nesmí-

te si ho nechat ujít. Na 

okamžiky, které během safari proži-

jete, budete ještě dlouho vzpomínat. 

Jedinečný zážitek s  nepřeberným 

počtem zvířat, která jsou doma prá-

vě pod rovníkem. To je safari v Keni.

Savana ve zdejším národním par-

ku je doslova ráj pro oči. Rozmanitá 

keňská krajina rozehrává fantastic-

ké divadlo hřejivých západů slunce, 

stejně jako romantické scenérie plné 

exotických přírodních krás. Díky pro-

gramům, které jsme pro vás připravili, 

budete moci pozorovat zdejší divoči-

nu spolu s jejími zvířecími obyvateli 

v jejich přirozeném prostředí. Stačí si 

jen vybrat to své a těšit se na unikátní 

zážitky i vzpomínky. 

Balíčky Safari jsou perfektně při-

praveny! Po příletu do Mombasy se 

pohodlným transferem přesunete 

do vámi zvoleného hotelu v oblasti 

Malindi nebo Watamu. Odtud vyra-

zíte na safari dle vašeho výběru. 

Na závěr se opět vrátíte do hotelu 

a vychutnáte si relax a odpočinek.

Safari v Keni ve zkratce
Největší národní park Tsavo je rozdě-

len dálnicí z Mombasy do Nairobi na 

východní a západní část. Ve Východ-

ním Tsavu (Tsavo East) je pro návštěv-

níky safari největší atrakcí vodní nádrž 

Aruba, kolem které se shromažďuje 

velké množství zvířat. Podobné je to 

při safari v Západním Tsavu (Tsavo 

West), tam se místo k přehradě zví-

řata stahují k vulkanickým pramenům 

Mzima. V celém parku se vyskytu-

jí tisíce slonů, buvolů, stovky druhů 

ptáků a desítky divokých šelem. 

Díky obrovské ploše, na které se 

národní park Tsavo rozprostírá, je 

jeho součástí i  několik menších 

parků a rezervací. Na jihu se nachá-

zí převážně otevřené travnaté sava-

ny a polopouště. Místní jezera, jež 

vznikla díky pramenům, jsou oblí-

beným stanovištěm hrochů a kro-

kodýlů, které lze sledovat ve speci-

ální podvodní pozorovatelně. Okolní 

obří palmy Raphia jsou zase rájem 

pro mnoho druhů ptáků. Raritou je 

chřástal polní, který patří mezi ohro-

žené živočišné druhy. A co takhle 

nějaká zajímavost? Sloni v parku Tsa-

vo mají navíc zbarvení podle toho, 

v  jakých vodách se koupou. Dále 

tu můžete pozorovat opice, žirafy, 

gepardy, zebry a lvy. V období sucha 

se u vodních ploch Kilanguni a Ngulia 

shromažďuje velké množství zvířat, 

vidět tu tak můžete třeba krokodýly, 

hrochy nebo černé nosorožce. 

Vynechat byste neměli ani sloní ráj 

pod Kilimandžárem neboli národní 

park Amboseli. Tam na vás čeka-

jí velká stáda slonů ve stínu akácií 

a zasněžený vrchol majestátní hory 

se tyčí nad rozpálenou savanou, kde 

se procházejí zebry, antilopy, buvo-

li, pakoně, impaly. Pokud na africké 

safari vyrazíte brzo ráno, nebudou 

se ještě zvířata schovávat ve stínu 

a budete si moct užít třeba koupá-

ní slonů. S ochlazením ve večerních 

hodinách se Kilimandžáro barví do 

růžova a okolní savana ožívá, což 

poznáte podle sílících zvuků, které se 

linou divočinou. Ještě pořád váháte?

1. DEN 
Odjezd v ranních hodinách z hotelu 

a příjezd do národního parku Tsavo 

East, ubytování ve VOI Safari Lodge 

(případně v jiném komfortně vyba-

veném ubytovacím zařízení, dle 

dostupných kapacit). Během dopo-

ledne následuje průjezd parkem, kde 

můžete pozorovat volně žijící divokou 

zvěř v blízkosti napajedel. V okolí lze 

sledovat žirafy, slony, buvoly a gazely. 

Návrat do ubytování, oběd a odpole-

dní relax. Možnost navštívit krásnou 

vyhlídku na napajedla nebo si odpo-

činout u bazénu. Odpolední projíž-

ďka k napajedlům Aruba, návrat do 

ubytování na večeři. Poté prostor na 

odpočinek nebo možnost večerního 

pozorování nasvícených napajedel.

Balíčky Safari 
jsou perfektně 
připraveny! 

Po příletu do Mombasy 

se pohodlným transferem 

přesunete do vámi 

zvoleného hotelu v oblasti 

Malindi nebo Watamu. 

Odtud vyrazíte na Safari dle 

vašeho výběru. 

MOMBASA

Tsavo East
Amboseli

Watamu
Malindi

KEŇA
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First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do XX let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

SAFARI A RELAX  KEŇA

2. DEN 
Brzká ranní projížďka na místa, kde 

se vyskytují divoké šelmy. Návrat 

do ubytování na snídani, poté pře-

jezd do národního parku Ambose-

li (cca 4 hodiny jízdy, během cesty 

budou zastávky). Ubytování ve vyba-

veném kempu Kilima, poblíž parku 

Amboseli. Oběd v  kempu a  pro-

stor na odpočinek, možnost rela-

xu u bazénu. Odpolední projížďka 

po parku, okolo jezera Amboseli. 

Naskytne se vám pohled na okouz-

lující krajinu, malebná údolí a pláně. 

Navštívíte místa, kde se vyskytují lvi, 

leopardi a další šelmy a kočky. Mož-

nost návštěvy masajské vesnice. To 

je ta pravá africká romantika. Příjezd 

do kempu ve večerních hodinách, 

večeře a relax.

3. DEN 
Brzká ranní projížďka po parku na 

místa s výskytem slonů a lvů. V přípa-

dě dobrého počasí se vám naskytne 

nádherný pohled na Kilimandžáro. 

Návrat do kempu na snídani a odjezd 

z parku. Následuje průjezd místní-

mi vesničkami a městečky. Příjezd 

do oblasti Tsavo East, oběd ve VOI 

Wildlife Lodge, odpočinek a odjezd 

do hotelu.

 

SAFARI A RELAX
Nabízíme kompletně 
sestavené balíčky:

FANTASTICKÉ KEŇSKÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ!
∞  3 dny safari + 4 noci 

v hotelu Barracuda Inn 
Resort 4* (více info o hotelu
na str. 182)

PO STOPÁCH MASAJŮ!
∞  3 dny safari + 6 nocí 

v hotelu Turtle Bay 4* (více 
info o hotelu na str. 183)

BALÍČKY ZAHRNUJÍ:
• Letenku do Mombasy a zpět

• Safari

• Ubytování dle výběru balíčku
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Aktuální ceny 
a informace

LETIŠTĚ
MOMBASA CCA 114 KM

WI-FISTRAVOVÁNÍ
LEHKÉ ALL INCLUSIVE

KEŇA  WATAMU

Barracuda Inn Resort 

• Přátelská atmosféra

• Vodní sporty

• Krásná pláž

Proč právě sem?
POLOHA

•  Centrum mořského parku 

Watamu Marine je vzdáleno 

cca 1 km

• Letiště Mombasa cca 114 km

PLÁŽ

•  Pláž s jemným pískem přímo 

u hotelu

• Pozvolný vstup do moře

• Bar

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

•  Korálový útes přímo u pláže 

(dobré podmínky k šnorchlování)

POPIS

• Recepce

• 2 restaurace (hlavní a rybí)

• Bar

• Bazén

•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici ve 

vybraných prostorách hotelu za 

poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů možnost zapůjčit 

na recepci

• Telefon

•  Bezpečnostní schránka za 

poplatek

• Minibar za poplatek

• Moskytiéra

• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: denní animační 

programy a večerní zábavní 

programy v italském jazyce, 

plážový volejbal

•  Za poplatek: masáže, 

windsurfi ng, kánoe, potápění, 

kitesurfi ng, rybaření na 

otevřeném moři

STRAVOVÁNÍ

•  Lehké All Inclusive: snídaně, 

oběd a večeře formou bufetu, 

lehké dopolední a odpolední 

občerstvení, odpolední káva, čaj 

a večerní aperitiv, během snídaní, 

obědů a večeří jsou podávány 

nealko nápoje, rybí à la carte 

restaurace je za poplatek

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.barracuda-inn.com

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

4,0
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WI-FI
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PŘÍMO
U PLÁŽE
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Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 12 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
MOMBASA CCA 114 KM

POLOHA

•  Mořský park Watamu Marine leží 

poblíž hotelu

• Letiště Mombasa cca 114 km

PLÁŽ

•  Pláž, Turtle Bay, s jemným pískem 

přímo u hotelu

• Vstup do moře pozvolný

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

•  Pláž Turtle Bay je proslulá 

líhnutím želv

POPIS

• Recepce

• 3 restaurace, 2 bary

• Nákupní galerie, kadeřnictví

•  Konferenční a společenská 

místnost

• Bazén pro dospělé a pro děti

•  Bazén s vířivkou v relaxační zóně 

pouze pro dospělé

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve vybraných veřejných 

prostorách hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Club

• Klimatizace, stropní ventilátor

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• Bezpečnostní schránka

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Moskytiéra

• Balkon nebo terasa

Pokoj Lamu

•  Je stejně vybavený jako pokoj 

Club, ale má částečný výhled na 

oceán

Pokoj Ocean Front

• Přímo u pláže

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, windsurfi ng, kajaky, 

šlapadla, katamarán, kánoe

•  1 lekce potápění, kitesurfi ng, 

tenis, půjčovna kol, minigolf, 

stolní tenis, šnorchlování

•  Za poplatek: masáže, kadeřnictví, 

potápění

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, lehké 

občerstvení během dne, 

odpolední káva, čaj a zákusky, 

neomezené množství místních 

vybraných alko a nealko nápojů 

v barech a restauracích dle 

jejich otevírací doby (10.00–

00.30), rybí à la carte restaurace 

a pizzerie jsou za poplatek

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.turtlebaykenya.com

• Aktivní dovolená

• Rodinný hotel

• Želvy na pláži

Proč právě sem?

WATAMU  KEŇA

Turtle Bay 
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Aktuální ceny 
a informace

4,0KEŇA  WATAMU

STRAVOVÁNÍ
LEHKÉ ALL INCLUSIVE

PLÁŽ
CCA 150 M

LETIŠTĚ
MOMBASA CCA 134 KM

POLOHA

•  Národní mořský park Watamu 

v těsné blízkosti

• Centrum Watamu cca 6 km

• Letiště Mombasa cca 134 km 

PLÁŽ

• Písčitá pláž cca 150 m

• Vstup do moře pozvolný

•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu

•  Přímo v mořské rezervaci Milda 

Creek

POPIS

• Recepce

• Restaurace, pizzerie, 2 bary

• Obchůdek

•  Konferenční místnost, TV 

místnost

• Fitness, wellness

• Bazén s mořskou vodou

• Lehátka a slunečníky zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET

•  Wi-Fi ve vybraných veřejných 

prostorách hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Klimatizace zdarma

• Stropní ventilátor

• Moskytiéra

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon

• LCD SAT-TV

•  Minilednička (denně lahev vody 

zdarma)

• Bezpečnostní schránka

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: fi tness centrum, tenis, 

plážový volejbal, fotbal, stolní 

tenis, kulečník, šipky, půjčovna 

jízdních kol, vodní gymnastika, 

lukostřelba

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, vodní sporty 

na pláži, kánoe, kajaky, 

katamarán, potápění, vybavení 

na šnorchlování, rybaření, jízda 

na koních

STRAVOVÁNÍ

•  Lehké All Inclusive: snídaně, 

obědy a večeře formou bufetu, 

odpolední káva, čaj, zákusky, 

během obědů a večeří nealko 

nápoje, během dne k dispozici 

voda v hlavní restauraci

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.templepointresort.com

• U parku Watamu

• Tropická zahrada

• Široké sportovní vyžití 

Proč právě sem?

Temple Point 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až pro 2 děti ubytování zdarma 
1. dítě do 5 let | 2. dítě do 5 let
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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VÝLETY  KEŇA

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

Ztracené město Gede

Půldenní výlet do bývalého svahilské-

ho městečka z 13. století, které je tajem-

ně ukryto v džungli. Město původně bylo 

centrem veškerého dění, bylo vystavěno 

z korálového kamene, mělo vlastní kana-

lizaci, koupelny a vodovodní síť. Nakonec 

bylo město za záhadných okolností opuš-

těno a na několik staletí i ztraceno. Během 

prohlídky na vás dýchne tajuplná historie, 

pozorovat můžete neporušenou přírodu 

a po celou dobu vás budou doprovázet 

malé opičky. Nechybí zde ani vyhlídka, ze 

které můžete pozorovat veškerou krásu 

tohoto místa. V areálu Gede můžete rov-

něž navštívit motýlí či hadí farmu.

Robinsonův ostrov
V  brzkých ranních hodinách se vydáte 

vstříc nezapomenutelnému dobrodružství! 

Pojedete podél pobřeží, dokonalou kraji-

nou, přes řeku Sabaki a dál na sever. Pozo-

rovat můžete krásnou přírodu a domorodé 

vesničky. Navštívíte továrnu na sůl, která se 

získává z mořské vody. Zážitek vám obohatí 

hejna volavek a plameňáků, která v okolí 

sídlí. Poté se na loďce přeplavíte na malý 

ostrůvek, kde se bude podávat oběd přímo 

z grilu (ryby, krevety, mušle, kraby a hum-

ři). Poté si již můžete vychutnat sluneční 

paprsky, krásnou pláž a oceán. V odpoled-

ních hodinách návrat do hotelu.

Blue Safari – lodní výlet
Půldenní lodní výlet k písečným ostrovům 

Majungu. Nalodíte se v oceánské rezervaci 

Marine park, odkud poplujete ke krásným 

korálovým útesům. Možnost šnorchlovat, 

popř. sledovat podmořský život z proskle-

ného dna lodi. Poté již doplujete k ostro-

vům Majungu, kde budete moci obdivo-

vat oceánskou faunu a fl óru, která se díky 

pravidelnému odlivu na pár hodin denně 

odkryje. Prožijte den plný slunce, vodních 

radovánek a odpočinku. K obědu budou 

podávány mořské speciality.

Městečko Malindi
Toužíte poznat zdejší kulturu, tradi-

ce a život místních obyvatel? Vydejte se 

s námi do městečka Malindi. Projdete se 

uličkami, které jsou plné obchůdků. Navští-

víte rybářskou část města, kde si může-

te zakoupit čerstvé ryby a mořské plody. 

Následuje procházka k ovocnému trhu. 

Dále můžete pozorovat ruční výrobu dře-

věných výrobků v  místní manufaktuře. 

Bude také prostor na volný čas (možnost 

zakoupit si suvenýry, posedět v kavárně 

nebo se projít do moderní části městečka). 

Šestidenní trek
na Kilimandžáro

Možnost zajistit šestidenní trek na Kiliman-

džáro. Během treku projdete deštnými pra-

lesy a můžete pozorovat dokonalé přírodní 

krásy. Vrcholem je vystoupání na Kiliman-

džáro, jedná se o nejnáročnější úsek túry. 

Vychází se v brzkých ranních hodinách, 

odměnou vám bude romantický východ 

slunce v této přírodní scenérii. V ceně jsou 

snídaně, obědy, večeře, zkušený průvodce 

a ubytování v horských chatkách. Detailní 

program vám na dotaz rádi předložíme.

Rybaření

Odjezd z hotelu v brzkých ranních hodi-

nách, odkud se společně se zkušenými 

rybáři vydáte na moře. Užijte si dobrodruž-

ství a legraci během rybaření a vychutnej-

te si pocit vítězství. Nejčastějším úlovkem 

jsou mečouni a plachetníci. Při troše štěstí 

můžete ulovit i barakudu či tuňáka. Svoji 

„kořist“ si pak můžete nechat uvařit v hotelu 

a pochutnat si tak na čerstvě ulovené rybě.

Ngorongoro – Tanzanie
2 DNY (1 NOC)

Výlet to Tanzanie, ke kráteru Ngorongo-

ro. Odjezd v ranních hodinách (cesta trvá 

cca 12 hodin). Příjezd do ubytování Safari 

Lodge Fallboard Ngorongoro Eileen, veče-

ře a nocleh. Druhý den po snídani vyrazíte 

k přírodnímu divu světa, kráteru Ngoron-

goro. Kráter působí jako Noemova archa, 

můžete zde pozorovat volně žijící zvířa-

ta. Uvidíte slony, ale i vzácného černého 

nosorožce. Sestoupáte až dolů do kráteru, 

kde u jezera hrochů bude čas na oběd (pik-

nik) a konečně se ocitnete v pravé divočině. 

V odpoledních hodinách následuje cesta 

zpět z kráteru a návrat do Keni.  

Popisy výletů jsou pouze

informační a nezávazné. 

Bližší info o jejich programu 

obdržíte v destinaci. 

 Více na www.blue-style.cz
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Srí
Lanka
BOHATÉ VYŽITÍ NEJEN NA PLÁŽI

Mnoho dalších

hotelů najdete na

 www.blue-style.cz
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To musíte zažít!
Výstup na Adam’s Peak (Adamovu horu) si rozhodně 

nesmíte nechat ujít! Jedná se o 2 243 m vysokou 

horu, na jejímž vrcholku můžete pozorovat nejkrás-

nější východy slunce a panenskou přírodu, jež horu obklo-

puje. Pokud dáváte přednost komfortnějším zážitkům, pak 

se vydejte na lodní výlet spojený s pozorováním velryb!

Průměrné
teploty

Doba letu

CCA 11 hhhhhhhh

SRÍ
LANKA

30°28°

ČR
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S příchutí čaje
Čajové plantáže, hluboké pralesy, zlatavé pláže a panenská příroda činí z této čarokrás-

né asijské země perfektní místo pro exotickou dovolenou! Okouzlí vás rozmanitá kra-

jina i místní kultura. Nasajte kouzlo starobylých historických památek a zapomenutých 

chrámů v džungli. Užijte si projížďku na slonovi a relaxujte v hotelových komplexech se 

špičkovým servisem.

S
rí Lanka je ostrovní stát 

v jihovýchodní Asii, neda-

leko Indie. Každá část 

ostrova je typická něčím 

jiným, například jižní je 

rušnější, ale zato velmi romantická. 

Západní části dominuje živé město 

Colombo. Ve východní části nalez-

nete klidnější a tradičnější atmosfé-

ru, jsou zde i překrásné chrámy. Ve 

vnitrozemí se nad čajovými plantá-

žemi zvedá mlhový opar a postup-

ně tak odkrývá veškeré krásy ostrova 

– divoké řeky, horské svahy, národ-

ní parky i  posvátná místa v džun-

gli. Na každém kroku je patrné, že 

život místních obyvatel je silně ovliv-

něn hinduismem a zejména budd-

hismem. Téměř všude jsou k vidění 

sochy Buddhy a další znaky tohoto 

náboženství. Nepřehlédnutelná je 

například 30 m vysoká pozlacená 

socha Buddhy v Dambulle. 

Celoroční teplota vzduchu i vody se 

pohybuje okolo 29 °C. V každé části 

ostrova panuje období dešťů v jinou 

dobu. Díky tomuto znaku lze tvrdit, 

že Srí Lanka je ideální místem pro 

návštěvu kdykoliv během roku – jen 

je třeba si vybrat správnou lokalitu.

Letoviska
• Kotte – hlavní město. Ofi ciálně se 

jmenuje Šrí Džajavardanapura Kotte, 

je sídlem vlády a leží východně od 

Colomba. Dominantou je komplex 

parlamentních budov a památník na 

počest obětí občanské války.

• Colombo. Bývalé hlavní město je 

největším a  turisticky nejvýznam-

nějším městem ostrova. Naleznete 

zde uličky plné obchodů, kaváren, 

restaurací, ale i  historické atrakti-

vity. Za zmínku stojí návštěva čtvrti 

Pettah, kde se nachází tržiště, baza-

ry, hinduistické chrámy a holandský 

kostel. Odpočinout si můžete ve 

Viharamahadevi, největším a  nej-

starším parku v Colombu. Ve městě 

je i několik muzeí, galerií a zoo.

• Wadduwa. Menší letovisko s krás-

nými písčitými plážemi leží na jiho-

západním pobřeží, v místě, kde začí-

ná pás nejznámějších rekreačních 

středisek této oblasti. Dříve se jed-

nalo o významné centrum obchodu 

s kořením, nyní se zde pěstují koko-

sové palmy.

• Waskaduwa. Menší letovisko s nád-

hernými plážemi leží na jihozápad-

ním pobřeží, cca 78 km od letiště.

• Kalutara. Klidné město na jiho-

západním pobřeží je známé prou-

těnými výrobky. V  rušných ulič-

kách najdete plno obchůdků, trhů 

a  romantických restaurací. Zlata-

vé pláže jsou lemovány palmami. 

Významnou památkou je buddhi-

stická svatyně Gangatilaka Vihara, 

na jejímž stropě je vymalován celý 

Buddhův příběh.

• Bentota. Přímořské letovisko leží 

v ústí stejnojmenné řeky na jihozápa-

dě Srí Lanky. Návštěvníci zde najdou 

pláže vhodné k  vodním sportům, 

pouliční trh, restaurace i divadlo pod 

širým nebem. Dále se nabízí možnost 

pozorování okolní fauny a pořádání 

výletů po řece Bentota, oddělené od 

moře úzkým výběžkem země.

• Induruwa. Malé letovisko leží 

na jihozápadě, nedaleko Bento-

ty. Malebné pobřeží lemují dlouhé 

písčité pláže. Odpočívat lze i u řeky 

Bentota s ideálními podmínkami pro 

plachtění, windsurfi ng a vodní lyžo-

vání. Největší atrakcí je želví líheň. 

Pod hladinou se nachází nádherné 

korály a ryby, spatříte i lodní vraky.

• Beruwala. Příjemné letovisko leží 

v jedné z hlavních turistických oblas-

tí, začíná zde cca 130 km dlouhý pás 

písčitých pláží. V městečku můžete 

zavítat na ajurvédskou kliniku a do 

sanatoria Barberyn Reef, kde lze pro-

dělat kompletní detoxikaci těla, zalo-

ženou na tradiční léčbě bylinkami 

(údajně se tak lze zbavit i jinak nelé-

čitelných zdravotních problémů).

• Ahungalla. Pohodové letovisko se 

nachází ve velmi klidném prostře-

dí na jihozápadním pobřeží. Pyšní 

Přírodní ráj
Volně žijící sloni, 

čajové plantáže, deštné 
pralesy a perfektní 

písčité pláže – dokonalý 
dovolenkový ráj!

Kultura a nákupy
Dechberoucí kulturní 
skvosty v kombinaci 

s nepřeberným 
množstvím tržišť! 

Top sportovní 
zázemí

Jste sportovní nadšenci? 
Pak jste zde správně. 
Surfování, cyklistika 

a turistika jsou jen 
výčtem z mnoha.
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Průměrné teploty během roku

Mapa

Velvyslanectví ČR v Dillí

50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, 

110 021 New Delhi

   +91 11 24 15 52 00 

   Nouzová linka:

 +91 99 10 99 94 60

  newdelhi@embassy.mzv.cz 

  www.mzv.cz/newdelhi

Zastoupení ČR na Srí Lance

– honor. konzulát pan Dr. Lohitha 

Samarawickrema

60/1, Park Street, 

Colombo 2, Srí Lanka

  +94 115 559 083

  colombo@honorary.mzv.cz

Velvyslanectví Srí Lanky ve Vídni

The Embassy and Permanent 

Mission of the Democratic 

Socialist Republic of Sri Lanka

Weyringergasse 33-35, 

A-1040, Wien, Österreich

   +43 150 379 88 

  embassy@srilankaembassy.at

Důležité kontakty

Kompletní a aktuální informace o režimech vstupu, zastupitelských úřadech a zdravot-

ních dokladech (např. povinné očkování) naleznete na www.mzv.cz.

Časový rozdíl
+ 3,5 hodiny v době letního času
+ 4,5 hodiny v době zimního času

Měna
srílanská rupie
1 LKR = 100 centů

Hlavní město
Kotte

Elektrické napětí
230–240 V

Ofi ciální jazyk
sinhálština, tamilština

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

30 27 31 27 31 28 31 28 30 29 29 29 29 29 29 27 29 28 29 28 29 27 30 27

Jde o denní teploty a mají orientační charakter. Počasí v destinacích se může změnit 

v závislosti na vnějších vlivech, které nemůžeme ani ovlivnit, ani předpokládat předem.

SRÍ LANKA
Colombo

Wadduwa

Kalutara
Beruwala

Induruwa

Hikkaduwa

Waskaduwa

Kotte

Bentota

Ahungalla

INDICKÝ OCEÁN

se dlouhou a širokou písčitou pláží, 

která je skvělým místem pro relaxaci 

i pro vodní a plážové sporty. Milovníci 

potápění ocení pestrobarevný pod-

mořský život na korálových útesech 

lemujících pobřeží.

• Hikkaduwa. Leží na jihozápadním 

pobřeží a je největším letoviskem 

na ostrově. Najdete zde obchody se 

suvenýry a oblečením, bary, kavár-

ny i restaurace, v nichž lze ochut-

nat všemožné plody moře. I když se 

jedná o rušné město plné zábavy, je 

zároveň vynikajícím místem pro rela-

xaci. Díky korálovému útesu s nejlep-

ší možností šnorchlování a potápění 

v širokém okolí je zdejší pláž jednou 

z nejpopulárnějších na Srí Lance.

Řeč
Úředním a  oficiálním jazykem je 

sinhálština a tamilština. Snadno se 

domluvíte i angličtinou.

Kuchyně
Je ovlivněna Indií i všemi koloniální-

mi mocnostmi, které se tu prostřídaly 

(např. Velká Británie a Portugalsko). 

Ke všem pokrmům se podává rýže. 

Hojně se používají koření, hlavně kari. 

Z ovoce se můžete těšit zejména na 

avokádo, mango, guavu, kokosové 

ořechy a ananas. Národním nápojem 

je proslulý cejlonský čaj.

Měna
1 srílanská rupie (LKR) = 100 centů 

(1 EUR = cca 207 LKR). Směnárny 

na Srí Lance bez problémů vymě-

ní americké dolary (USD), ale i eura 

(EUR). Platit kreditní kartou lze na Srí 

Lance poměrně běžně. Bankomaty 

jsou spíše ve větších městech nebo 

v hotelech vyšší kategorie.

Elektrické napětí
Zásuvky jsou zde různé. Budete 

potřebovat adaptér, ideálně britského 

typu. Často lze zapůjčit na recepci.

Cestovní pas, 
vízum a očkování
Jsou zapotřebí dva dokumenty 

– platný pas a vízum. Platnost pasu 

musí přesahovat alespoň o 6 měsíců 

platnost turistického víza od vstupu 

na území Srí Lanky. Pro cesty na Srí 

Lanku je turistické vízum zpoplatně-

né. Vízum je zpravidla vydáváno pro 

jeden vstup na délku pobytu 30 dnů. 

Doporučuje se nechat očkovat proti 

tyfu, tetanu, dětské obrně, meningiti-

dě a japonské encefalitidě, hepatitidě 

typu A, vzteklině, neštovicím. Je tře-

ba počítat s případnými žaludečními 

problémy po příjezdu a přechodu na 

místní stravu. 

Celní a devizové předpisy
Existuje povinnost ohlásit celníkům 

dovoz hotovosti v hodnotě přesa-

hující 15 000 USD, doporučuje se 

však deklarovat již hotovost přesa-

hující 5 000 USD. Bez cla může kaž-

dá osoba dovézt na Srí Lanku věci 

osobní potřeby a dárky v hodnotě až 

250 USD, včetně 200 cigaret nebo 

50 doutníků nebo 375 gramů tabáku, 

dále 2 láhve vína, 1,5 l lihovin, osob-

ní parfémy a 250 ml toaletní vody. 

Všichni cestující jsou povinni dekla-

rovat při vstupu drahé kovy, zbra-

ně, drogy, narkotika a veškeré zboží 

obchodní povahy. Cizinec může být 

požádán o vyplnění zavazadlového 

prohlášení Baggage Declaration 

Form. Nesmí se dovážet narkotika 

a drogy, indická a pákistánská měna 

a pornografi cká a erotická literatura.

Před odletem ze Srí Lanky se pla-

tí letištní poplatek (tzv. Embarka-

tion Tax) ve výši 7 000 LKR nebo 

50  USD, pokud již není zahrnut 

v letence. Celníkům je nutné ohlá-

sit vývoz hotovosti v hodnotě pře-

sahující 5 000 USD a zároveň dolo-

žit její původ. Pokud tyto prostředky 

na Srí Lanku cestující dovezl, musí 

předložit formulář „Exchange Con-

trol, Form D“, který vyplnil při příletu 

a nechal potvrdit při vstupní kontrole. 

Bez cla je povoleno vyvézt vše, co 

bylo dovezeno a deklarováno, dále 

až 10 kg čaje a zboží zakoupené pro 

běžnou osobní potřebu a suvenýry. 

Pokud jde o alkoholické nápoje, lze 

vyvézt bez cla až 1,5 l tvrdého alko-

holu a max. 2 láhve vína. Nesmí se 

vyvážet zlato, platina, stříbro, staro-

žitnosti, drahokamy ani polodraho-

kamy (ani v zakoupených špercích), 

slonovina, narkotika, zbraně a muni-

ce, zvířata a rostliny.

Pláže, slunečníky a lehátka
Exotické pláže s jemným pískem jsou 

standardem pro jižní pobřeží Srí Lan-

ky. Někde jsou perfektní podmínky 

pro šnorchlování a úžasný podmoř-

ský život, klidné vody a romantické 

zátoky. Jinde divoké vlny vhodné pro 

kitesurfi ng a surfi ng. Rezorty posky-

tují kompletní servis. Lehátka a slu-

nečníky bývají většinou zdarma. 
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1. DEN  

Přílet
Přílet na letiště v Colombu, transfer 

do hotelu ve vesničce Kandalama, 

večeře a nocleh.

2. DEN 
Kandalama | Sigiriya 
Kandalama

Po brzké snídani odjezd ke skalní-

mu chrámu Sigiriya, který je zapsán 

na Seznamu světového kulturního 

dědictví UNESCO a je jedním z nej-

působivějších geologických útvarů 

na ostrově. Skalní formace, jež se 

vypíná 200 m nad okolní krajinou, 

patří také mezi největší archeo-

logická naleziště. Je plná jeskyní 

a skalních převisů, které doplňují po 

celá staletí budované lidské výtvo-

ry. Sigiriya znamená v překladu Lví 

skála (podle lvích tlap nacházejících 

se na plošině pod skálou) a jedná se 

v podstatě o ztuhlou magmatickou 

zátku vyhaslé sopky, která již dávno 

erodovala. K jejímu vzniku se traduje 

mnoho mýtů, podle jednoho z nich 

sloužila za vlády krále Kassapy (477–

495 n. l.) ke královským a vojenským 

účelům a na jejím vrchu stál králov-

ský palác. Podle jiné teorie byla Sigi-

riya mahájánským a théravádským 

buddhistickým klášterem, který pou-

žívali mniši jako horskou poustevnu 

až do 3. století př. n. l. Zbytky sta-

veb dokazují, že zde byl významný 

městský areál s poměrně vyspělou 

technikou, architekturou a hydrau-

lickou technologií. Sigiriya je známá 

také svými freskami vnadných žen 

s plnými tvary. Přestože fresek zde 

mohlo být až kolem 500, dochova-

lo se jich pouze 22. Na vrcholu se 

nachází plošina o rozloze 1,6 hek-

taru. Neuvidíte sice žádné důkazy 

o  údajné existenci paláce, jsou tu 

ale zahrady, základy budov a může-

te se kochat pohledem do džungle 

obklopující skálu. Transfer zpět do 

hotelu a  večeře nebo můžete po 

výšlapu na samotný vrcholek využít 

další možnosti za příplatek. Lze se 

vydat do nedaleké Polonnaruwy, jež 

tvoří jeden z vrcholů kulturního troj-

úhelníku (dalšími dvěma městy tvo-

řícími vrcholy trojúhelníku jsou Anu-

radhapura a Kandy). V minulosti se 

těšila velkému významu, díky tomu 

se také dochovala řada památek. Tři 

století byla hlavním městem, nejpr-

ve království tamilské dynastie Čólů, 

poté sinhálské říše. Největšího roz-

květu dosáhla za vlády krále Parákra-

mabáhua I. (1153–1186). V té době 

zde byly postaveny úchvatné budo-

vy, parky a také vznikla vodní nádrž 

o rozloze 2 500 hektarů, která díky 

své velikosti dostala jméno Parákra-

ma samudra (Parákamovo moře). 

Polonnaruwa má staré i nové město. 

Starobylé jádro je plné zřícenin, které 

se dále dělí do pěti skupin: skupina 

nedaleko Polonnaruwa Rest House, 

skupina královského paláce, skupi-

na severně od paláce (známá jako 

čtyřúhelník), severní skupina (stavby 

nacházející se dále na sever) a sku-

pina jižní (směrem k novému měs-

tu). Velmi zajímavá je památka Gal 

vihára (skupina 4 soch zobrazujících 

Buddhu v různých polohách), která 

je považována za vrchol sinhálského 

sochařského umění. Dnešní Polon-

naruwa patří mezi největší města na 

Srí Lance. Další možností, kterou 

si lze připlatit, je projížďka jeepem 

národním parkem Minneriya, zabí-

rajícím plochu zhruba 8 900 hekta-

rů. Tento národní park je domovem 

stáda slonů indických, kteří patří mezi 

ohrožená zvířata. Při troše štěstí zde 

můžete zahlédnout rovněž levhar-

ta srílanského, makaka bandaraka či 

dokonce leoparda a mnoho dalších. 

Večeře a nocleh.

3. DEN 
Kandalama | Dambulla 
Matale | Kandy

Snídaně a odjezd na návštěvu skalní-

ho chrámu Dambulla. Ten tvoří pět 

samostatných jeskyní, které dohro-

mady obsahují kolem 150 zpodobení 

Buddhy. Poté odjezd přes úžasnou 

krajinu srílanského vnitrozemí k měs-

SRÍ LANKA

COLOMBO

Kandalama Sigiriya
Dambulla

Matale
Kandy

Peradeniya

Pinnawala
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tu Matale. Oblast kolem něj je pře-

devším zemědělská, pěstuje se tady 

čaj, zelenina a koření. Zde navštíví-

te zahradu koření, uvidíte také způ-

sob, jakým se některá z těchto koření 

pěstují a zpracovávají. V odpoledních 

hodinách pak dojedete do poslední-

ho, sinhálského královského města 

Kandy. Leží ve výšce 500 metrů nad 

mořem a spolu s Colombem je nej-

důležitějším městem na Srí Lance. Je 

bohatou směsicí kulturních pamá-

tek a zajímavých tradic. Kromě toho 

nabízí mnoho příležitostí k procház-

kám a trekům v okolní džungli. Měst-

ské centrum se nachází nedaleko 

malebného jezera obklopeného sva-

hy hor. Ostrov uprostřed jezera využil 

poslední panovník Kandyjského krá-

lovství, Šrí Vikrama Rádžasinha, jako 

svůj vlastní harém. Kandy také pro-

slulo jako město slonů, kteří zde byli 

hojně využívaní již v dávné historii. 

Nemůžeme zapomenout ani na slav-

nosti Esala perahera, jež se konají po 

10 dnů před úplňkem na konci měsí-

ce Esala (červenec/srpen). Během 

slavností, které patří mezi nejvý-

znamnější v celé Asii, máte jedineč-

nou příležitost vidět krotitele ohně, 

šermíře, artisty a především dlouhý 

průvod zdobených slonů. Kandy se 

může chlubit ještě něčím navíc – je 

místem, kde se nachází jedna z nej-

důležitějších památek na Srí Lance. 

Chrám Buddhova zubu ukrývá jednu 

z nejposvátnějších relikvií – Budd-

hův zub. Tato stavba má pro většinu 

srílanských buddhistů neocenitelný 

význam. Věří, že alespoň 1x ve svém 

životě sem musí podniknout poutní 

cestu. Večeře a nocleh v hotelu.

4. DEN 
Kandy | Peradeniya
Pinnawala | Pláž

Snídaně a odjezd z hotelu do králov-

ské botanické zahrady Peradeniya. 

Obdivovat zde můžeme několik dru-

hů palem, zajímavých rostlin, kytek 

atd. Další zastávkou je sloní sirot-

činec v Pinnawale, kde je největší 

v zajetí chované stádo slonů na světě. 

Sirotčinec se stará o sloní mláďata, 

která osiřela nebo byla opuštěna svý-

mi matkami. S pouhými pěti slůňaty 

byl založen v roce 1975, v součas-

nosti se rozkládá na cca 10 hekta-

rech a žije zde cca 80 jedinců, o které 

pečují zkušení mahúti. Zúčastníte se 

krmení slůňat a pravidelného koupá-

ní v řece, kam přichází vždy asi 20 

jedinců včetně mláďat. Jedinečným 

zážitkem je návrat slonů z koupání, 

kdy jde sloní stádo okolo vás a svý-

mi choboty loudí mezi návštěvníky 

různé dobroty. Majestátnost těchto 

tvorů vás zblízka doslova ohromí. Po 

tomto jedinečném zážitku pokra-

čujete přejezdem k hotelu v oblasti 

Beruwala nebo Marawila.

OD 5. DNE  
Sami se zvolte počet dní, který chce-

te trávit relaxem v komfortním hotelu 

a na pláži. Výběr je jen na vás. Vol-

né dny a relax na pláži u Indického 

oceánu. Během dní si můžete vybrat 

z několika možností fakultativních 

výletů, například pozorování velryb 

či výlet do národního parku, kde 

můžete spatřit slony, gepardy nebo 

medvědy.  

OKRUH  SRÍ LANKA

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
∞  CK Blue Style si vyhrazuje 

právo na drobné odchylky 
od plánovaného programu. 
Uvedený program a har-
monogram je orientační. 
Minimální počet osob pro 
uskutečnění je 6.

ZA POZNÁNÍM 
A ODPOČINKEM
Nabízíme kompletně 
sestavený balíček

CENA ZAHRNUJE:
∞  Letenka tam i zpět 

(možnost výběru letecké 
společnosti i délky pobytu)

∞  Transfery během okruhu
∞  Ubytování (hotel dle vašeho 

výběru)
∞  Stravování – polopenze 

(nápoje za poplatek)
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Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
PP | PLP

LETIŠTĚ
COLOMBO CCA 96 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 100 m

•  Centrum letoviska Beruwala 

cca 2 km

• Letiště Colombo cca 96 km 

PLÁŽ

• Písčitá pláž je přímo u hotelu

• Pozvolný vstup do moře

POPIS

• Recepce

• 3 restaurace, 3 bary

• Konferenční místnost

• Fitness, wellness

• Bazén pro dospělé

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách zdarma a na pokojích 

za poplatek

UBYTOVÁNÍ 

Pokoj Superior

• Velikost pokoje cca 38 m2

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV 

• Minibar za poplatek

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

Pokoj Deluxe 

• Velikost pokoje cca 49 m2

• Nachází se blízko bazénu

•  Terasa a krásný výhled do 

zahrady

• Pantofl e, župan

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: plážový volejbal, fi tness 

centrum, dětské hřiště, stolní 

tenis, kulečník

•  Za poplatek: sauna, služby 

wellness centra, vodní sporty na 

pláži

STRAVOVÁNÍ

•  Polopenze nebo možnost plné 

penze

•  V případě úplňku, tzv. Poya day, 

musí klienti respektovat pravidla 

hotelu, kdy se v tento den nebude 

podávat žádný alkohol

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |  

www.brownshotels.com/eden

Pozn.: Dítě do 5 let sdílí lůžko 

s rodiči (přistýlka je možná pouze 

za poplatek).

• Wellness

• Široké sportovní vyžití

• Přátelská atmosféra

Proč právě sem?

SRÍ LANKA  BERUWALA

The Eden Resort & Spa 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 5 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

LETIŠTĚ
COLOMBO CCA 70 KM

STRAVOVÁNÍ
PP | AI

POLOHA

• Klidné místo

•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 15 m

•  Restaurace, bary a kavárny 

jsou cca 1 km

•  Centrum městečka Kalutara 

je cca 15 km

• Letiště Colombo cca 70 km

PLÁŽ 

•  Písčitá pláž leží přímo u areálu 

hotelu

POPIS 

• Recepce a směnárna

• Restaurace a 2 bary

• Konferenční místnost

• Wellness

• Fitness

• Krásná zahrada

• Bazén pro dospělé s částí pro děti 

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech prostorách hotelu 

a na pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe

• Velikost pokoje cca 50 m2

•  Centrální klimatizace 

s individuálním ovládáním

(1. 11.–30. 4.)

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma 

• Minibar za poplatek

• Set pro přípravy kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Superior

• Velikost pokoje cca 51 m2

•  Má navíc masážní vanu na 

balkoně

Suite

• Velikost suity cca 75 m2

• Má navíc vířivku na balkoně

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: dětské hřiště, fi tness 

centrum, volejbal

•  Za poplatek: služby wellness 

centra

STRAVOVÁNÍ 

• Polopenze, All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 

neomezené množství místních 

vybraných alko (víno zde není 

zahrnuto) a nealko nápojů 

(11.00–23.00)

•  V případě úplňku, tzv. Poya day, 

musí klienti respektovat pravidla 

hotelu, kdy se v tento den nebude 

podávat žádný alkohol

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.taprobana.lk 

Pozn.: Dítě do 6 let sdílí lůžko 

s rodiči (přistýlka je možná pouze 

za poplatek).

• Přátelský hotel

• Skvělé služby

• Odpočinková dovolená

Proč právě sem?

WADDUWA  SRÍ LANKA

Taprobana Wadduwa 

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 6 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

LETIŠTĚ
COLOMBO CCA 80 KM

STRAVOVÁNÍ
S | PP | AI

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 150 m

• Centrum města Kalutara cca 3 km

• Továrna na čaj cca 15 km

•  Národní park Sinharaja 

cca 130 km

• Letiště Colombo cca 80 km 

PLÁŽ

• Písčitá pláž je přímo u hotelu

• Pozvolný vstup do moře

POPIS

• Recepce, směnárna

• 3 restaurace, 2 bary

• Obchůdky, knihovna

• Konferenční místnost

• Fitness

•  Bazén pro dospělé, s oddělenou 

částí pro děti

•  Lehátka, slunečníky a osušky 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 

zdarma

UBYTOVÁNÍ 

Standardní pokoj

• Velikost pokoje cca 37 m2

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů 

• SAT-TV

• Telefon 

• Minilednička zdarma

• Minibar za poplatek

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA

• Zdarma: šipky, fi tness

•  Za poplatek: tenis během dne 

(pro klienty se stravováním 

All Inclusive zdarma), kulečník, 

služby wellness centra (v hotelu 

Tangerine Beach 3*)

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze nebo 

možnost All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře v hlavní restauraci, 

zákusky, čaj a káva, neomezené 

množství místních vybraných 

alkoholických a nealkoholických 

nápojů (11.00–24.00)

•  V případě úplňku, tzv. Poya day, 

musí klienti respektovat pravidla 

hotelu, kdy se v tento den nebude 

podávat žádný alkohol

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.tangerinehotels.com

Pozn.: Dítě do 7 let sdílí lůžko 

s rodiči (přistýlka je možná pouze 

za poplatek).

• Přátelská atmosféra

• Tropická zahrada

• Široké sportovní vyžití

Proč právě sem?

SRÍ LANKA  KALUTARA

Royal Palms Beach 

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 7 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

LETIŠTĚ
COLOMBO CCA 120 KM

PLÁŽ
CCA 50 M

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP | AI

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 200 m

•  Centrum letoviska Ahungalla 

cca 3 km 

• Letiště Colombo cca 120 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž cca 50 m

• Pozvolný vstup do moře

POPIS

• Recepce, směnárna

• 4 restaurace, 4 bary

• Obchůdky, diskotéka

• Fitness, wellness

• 2 bazény, 2 venkovní vířivky

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

ve všech veřejných prostorách 

hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ 

Pokoj Deluxe

• Velikost pokoje cca 28 m2

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• SAT-TV 

• Minibar za poplatek

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Deluxe Premium 

• Má stejné vybavení jako Deluxe

•  Je luxusnější 

• Má set pro přípravu kávy a čaje

Pokoj Luxury Deluxe

• Má stejné vybavení jako Deluxe

• Má prostornější balkon 

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: šipky, plážový volejbal, 

stolní tenis, fi tness centrum

•  Za poplatek: kulečník, vodní 

sporty na pláži, služby wellness 

centra

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze, plná penze, 

All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou kombinace bufetu 

a servírovaného menu v hlavní 

restauraci, snack během dne, 

místní vybrané alko a nealko 

nápoje (11.00–24.00), na večeře 

je v hlavní restauraci vyžadováno 

formální oblečení 

•  V případě úplňku, tzv. Poya day, 

musí klienti respektovat pravidla 

hotelu, kdy se v tento den nebude 

podávat žádný alkohol

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.heritancehotels.com

Pozn.: Dítě do 7 let sdílí lůžko 

s rodiči (přistýlka je možná pouze 

za poplatek).

AHUNGALLA  SRÍ LANKA

• Wellness

• Široké sportovní vyžití

• Přátelská atmosféra

Proč právě sem?

Heritance Ahungalla 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 7 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY
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Aktuální ceny 
a informace

PŘÍMO
U PLÁŽE

WI-FI
ZDARMA

4,0

LETIŠTĚ
COLOMBO CCA 110 KM

STRAVOVÁNÍ
PP | PLP | AI

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary jsou v centru 

letoviska cca 5 km

• Letiště Colombo cca 110 km 

PLÁŽ

• Písčitá pláž je přímo u hotelu

• Pozvolný vstup do moře 

POPIS

• Recepce, směnárna

• 2 restaurace, 4 bary

• Obchůdky

• Fitness, wellness

• Bazén, dětský bazén

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu i na některých 

pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ 

Pokoj Superior

• Velikost pokoje cca 26 m2

• Centrální klimatizace

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• SAT-TV, telefon 

• Minilednička zdarma

• Minibar za poplatek

• Bezpečnostní schránka zdarma

•  Balkon nebo terasa s výhledem 

na moře

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Deluxe

• Velikost pokoje cca 46 m2

•  Je prostornější než pokoj 

Superior

• Má navíc vanu s vířivkou

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: plážový volejbal, šipky, 

fi tness

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ

•  Polopenze, plná penze nebo 

možnost All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu v hlavní 

restauraci (nutné formální 

oblečení), snack během dne, 

neomezené množství místních 

vybraných alko a nealko nápojů 

(10.00–24.00)

•  V případě úplňku, tzv. Poya day, 

musí klienti respektovat pravidla 

hotelu, kdy se v tento den nebude 

podávat žádný alkohol

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.pandanusbeach.com

Pozn.: Dítě do 5 let sdílí lůžko 

s rodiči (přistýlka je možná pouze 

za poplatek).

• Wellness

• Klidné místo

• Poklidná atmosféra

Proč právě sem?

SRÍ LANKA  INDURUWA

Pandanus Beach Resort & Spa 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 5 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz



197

HODNOCENÍ TRIPADVISOR

HOTEL
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Aktuální ceny 
a informace

4,0

STRAVOVÁNÍ
S | PP

LETIŠTĚ
COLOMBO CCA 95 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 250 m

• Centrum Kalutary cca 5 km

• Chrám Kalutary Bodhiya cca 5 km

• Zámek Richmond cca 8 km

• Letiště Colombo cca 95 km 

PLÁŽ

•  Dlouhá písčitá pláž je přímo 

u hotelu

• Pozvolný vstup do moře

• Plážové osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna

• 2 restaurace, 2 bary

• Wellness

• Fitness

• Knihovna

• Bazén, bazén pro děti

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

ve všech veřejných prostorách 

hotelu i na pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ 

Pokoj Superior s výhledem 

do laguny

• Velikost pokoje cca 32 m2 

•  Centrální klimatizace s možností 

regulace

• Koupelna se sprchou, WC

• SAT-TV, telefon

•  Minilednička zdarma, minibar 

za poplatek

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Balkon nebo terasa

Pokoj Superior s výhledem 

na oceán

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: občasná kulturní 

vystoupení a živá hudba, stolní 

tenis, plážový volejbal, šipky, 

kulečník, stolní hry, fi tness 

centrum

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně a polopenze formou 

bufetu

•  V případě úplňku, tzv. Poya day, 

musí klienti respektovat pravidla 

hotelu, kdy se v tento den nebude 

podávat žádný alkohol

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.avanihotels.com

• Wellness

• Klidné místo

• Prázdninová atmosféra 

Proč právě sem?

KALUTARA  SRÍ LANKA

Avani Kalutara Resort 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 5 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

PŘÍMO
U PLÁŽE

WI-FI
ZDARMA

4,0

STRAVOVÁNÍ
PP | AI

LETIŠTĚ
COLOMBO CCA 80 KM

POLOHA

• Klidné místo

•  Centrum městečka Kalutara 

cca 3 km

• Letiště Colombo cca 80 km

PLÁŽ 

•  Písčitá pláž leží přímo u areálu 

hotelu

POPIS 

• Recepce a směnárna

• 2 restaurace, 2 bary

• Kavárna

• Obchůdky

• Konferenční místnost

• Fitness

• Wellness

• Krásná zahrada

•  Bazény pro dospělé a bazén pro 

děti 

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici ve 

všech prostorách hotelu a na 

pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj s výhledem 

do zahrady

•  Centrální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma 

• Minilednička zdarma

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Deluxe

• Má výhled na moře

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: dětské hřiště, stolní tenis, 

volejbal, šipky, fi tness centrum

•  Za poplatek: tenis, služby 

wellness centra, masáže, sauna, 

parní lázeň, kulečník

STRAVOVÁNÍ 

•  Polopenze nebo možnost 

All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 

během dne, neomezené 

množství místních vybraných 

alkoholických a nealkoholických 

nápojů v restauracích a barech 

dle jejich otevírací doby (10.00–

24.00), víno se podává pouze 

k obědu a k večeři (2 sklenice/

osoba, další za poplatek)

•  V případě úplňku, tzv. Poya day, 

musí klienti respektovat pravidla 

hotelu, kdy se v tento den nebude 

podávat žádný alkohol

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.tangerinehotels.com 

Pozn.: Dítě do 7 let sdílí lůžko 

s rodiči (přistýlka je možná pouze 

za poplatek).

• Přátelský hotel

• Skvělé služby

• Krásná zahrada

Proč právě sem?

SRÍ LANKA  KALUTARA

Tangerine Beach 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 7 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

4,0

STRAVOVÁNÍ
S | PP | AI

LETIŠTĚ
COLOMBO CCA 130 KM

POLOHA

• Nákupní možnosti cca 900 m

• Autobusová zastávka cca 260 m

•  Pevnost Galle zařazená na 

seznam UNESCO a stejnojmenný 

maják se nachází cca 15 km 

od hotelu

• Letiště Colombo cca 130 km

PLÁŽ 

•  Písčitá pláž leží přímo u areálu 

hotelu

• Pozvolný vstup do moře 

•  Lehátka v hotelové zahradě 

zdarma

POPIS 

• Recepce

• Restaurace, 2 bary

• Wellness

•  Bazén pro dospělé s oddělenou 

částí pro děti

•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici ve 

veřejných prostorách hotelu a na 

pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC

• Vysoušeč vlasů

• Telefon, TV

• Bezpečnostní schránka 

• Koutek k posezení

SPORT A ZÁBAVA

• Zdarma: plážový volejbal

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, vodní sporty 

STRAVOVÁNÍ 

•  Snídaně, polopenze nebo 

možnost All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, oběd a večeře, 

místní vybrané alkoholické 

a nealkoholické nápoje 

v restauracích a barech dle jejich 

otevírací doby (10.00–23.00)

•  V případě úplňku, tzv. Poya day, 

musí klienti respektovat pravidla 

hotelu, kdy se v tento den nebude 

podávat žádný alkohol

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.koggalabeachsrilanka.com 

Pozn.: Dítě do 5 let sdílí lůžko 

s rodiči (přistýlka je možná pouze 

za poplatek).

• Přátelská atmosféra

• Oblíbené letovisko

• Krásná pláž

Proč právě sem?

KOGGALA  SRÍ LANKA

Koggala Beach 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 5 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

3,5

STRAVOVÁNÍ
S | PP | AI

LETIŠTĚ
COLOMBO CCA 80 KM

POLOHA

• Klidné místo

•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 900 m

• Restaurace a bary cca 100 m

• Městečko Kalutara cca 4 km

• Letiště Colombo cca 80 km

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u areálu hotelu

POPIS

• Recepce a směnárna

• Restaurace a bar

• Obchůdek

• Konferenční místnost

• Fitness

• Krásná zahrada

• 2 bazény a dětský bazén

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

• Wi-Fi v lobby baru zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe

• Velikost pokoje cca 26 m²

• Umístěn v hlavní budově

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon, TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: stolní tenis, volejbal, 

občasné tematické večery

• Za poplatek: masáže, kulečník

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze nebo 

možnost All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře, neomezené množství 

místních vybraných alkoholických 

a nealkoholických nápojů 

v restauracích a barech dle jejich 

otevírací doby

•  V případě úplňku, tzv. Poya day, 

musí klienti respektovat pravidla 

hotelu, kdy v tento den nebude 

hotel podávat žádný alkohol

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.hibiscusbeachhotel.com

Pozn.: Dítě do 3 let sdílí lůžko 

s rodiči (přistýlka je možná pouze 

za poplatek).

• Přátelský hotel

• Klidné místo

• Krásná pláž

Proč právě sem?

SRÍ LANKA  KALUTARA

Hibiscus Beach 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 3 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

WI-FISTRAVOVÁNÍ
S | PP | AI

LETIŠTĚ
COLOMBO CCA 140 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 900 m

•  Pevnost Galle zařazená na 

seznam UNESCO a stejnojmenný 

maják se nachází cca 15 km 

od hotelu

• Letiště Colombo cca 140 km 

PLÁŽ

•  Dlouhá písčitá pláž je přímo 

u hotelu

• Pozvolný vstup do moře 

POPIS

• Recepce

• 2 restaurace

• Konferenční místnost

• Wellness 

•  2 bazény, 1 s oddělenou částí 

pro děti

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

ve všech veřejných prostorách 

hotelu i na pokojích za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj 

• Centrální klimatizace

• Koupelna se sprchou, WC

• Telefon, SAT-TV

• Minibar 

•  Bezpečnostní schránka za 

poplatek

• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA

• Zdarma: plážový volejbal

•  Za poplatek: tenis, služby 

wellness centra, masáže

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze nebo 

možnost All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře, neomezené množství 

místních vybraných alkoholických  

a nealkoholických nápojů 

v barech a restauracích dle jejich 

otevírací doby

•  V případě úplňku, tzv. Poya day, 

musí klienti respektovat pravidla 

hotelu, kdy v tento den nebude 

hotel podávat žádný alkohol

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.thelongbeachresort.com

Pozn.: Dítě do 5 let sdílí lůžko 

s rodiči (přistýlka je možná pouze 

za poplatek).

• Klidné místo

• Přátelská atmosféra

• Krásná pláž

Proč právě sem?

KOGGALA  SRÍ LANKA

The Long Beach Resort 

3,5

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 5 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz



202 INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

SRÍ LANKA  VÝLETY

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

Jednodenní výlety

Kandy Day Tour

Brzy ráno odjedete přímo od hotelu na 

návštěvu sloního sirotčince Pinnawa-

la. Posléze budete pokračovat v cestě do 

Kandy, druhého největšího města Srí Lan-

ky. Příjemnými zastávkami budou prohlídky 

zahrady s kořením a továrny na čaj v Giraga-

mě. Po příjezdu do Kandy bude následovat 

oběd. Po něm vás čeká prohlídka města, 

včetně návštěvy chrámu Buddhova zubu 

a Královské botanické zahrady. V případě 

zájmu navštívíte také Centrum uměleckých 

řemesel, Muzeum drahokamů a Lapidári-

um. Následně se vrátíte do hotelu.

Galle a plavba 
po řece Balapitiya 

Ráno vás čeká odjezd od hotelu k řece Bala-

pitiya, po níž se projedete lodí. Během plav-

by zastavíte na ostrově na čaj či kávu. Poté 

budete pokračovat do Galle. Cestou navští-

víte továrnu na výrobu masek  v Ambalan-

godě. Po příjezdu do Galle absolvujete 

prohlídku města zahrnující návštěvu pev-

nosti. Následovat bude oběd v restaura-

ci. Po něm si užijete volný čas a krátkou 

procházku k pevnosti. Na zpáteční cestě je 

v případě zájmu možná návštěva dolů na 

drahé kameny v Meetiyagodě a želví líhně 

v Kosgodě.

Říční safari
Ráno odjedete do Balapitiye. Poté vás čeká 

plavba motorovým člunem po řece Madhu 

a s poznáváním života na venkově a také 

návštěva 200 let starého chrámu. Následně 

se seznámíte s procesem pěstování sko-

řice. Oběd se bude podávat v  restauraci 

na malém ostrově. Na závěr se vrátíte do 

hotelu.

Výlet do Pinnawaly

Časně ráno odjedete na návštěvu sloního 

sirotčince. Uvidíte koupání slonů a krmení 

slůňat. Následuje oběd v restauraci v Pinna-

wale. Po něm budete mít možnost navštívit 

zahradu s kořením. Poté se vrátíte do hotelu.

Výlet do Colomba

Ráno odjedete do města Colombo, kde 

absolvujete okružní jízdu s návštěvou Ban-

daranayakova mezinárodního konferenční-

ho centra, náměstí Nezávislosti, obchodní 

čtvrti Colomba, buddhistického chrámu 

Gangaramaya, hinduistického chrámu 

a radnice. Můžete si dát oběd, ten však není 

v ceně, a také se vydat na nákupy. V případě 

zájmu je možné navštívit prodejnu šperků 

a Centrum uměleckých řemesel. Poté se 

vrátíte do hotelu.

Výlet do Udawalawe
Brzy ráno vyjedete od hotelu do národní-

ho parku Udawalawe. Po příjezdu na mís-

to vás čeká projížďka džípy. V Udawalawe 

se rovněž naobědváte. Posléze se můžete 

těšit na návštěvu sloního sirotčince, pak se 

vrátíte do hotelu.

Dvoudenní výlety

Kandy, Sigiriya a Dambulla

1. den: Brzy ráno odjedete do sloního 

sirotčince v Pinnawale. Posléze se vydáte 

do Kandy a cestou navštívíte továrnu na čaj 

v Giragamě. Po příjezdu do Kandy vás čeká 

návštěva botanické zahrady a  následně 

oběd. Po něm absolvujete prohlídku měs-

ta, včetně chrámu Buddhova zubu, Centra 

uměleckých řemesel a Muzea drahokamů, 

budete-li mít zájem. Večer vás čeká kulturní 

show. Den zakončíte večeří a přenocová-

ním v hotelu ve městě Kandy.

2. den: Po časné snídani následuje odjezd 

do Sigiriye k návštěvě zahrady koření. Poté 

vás čeká prohlídka známé skalní pevnos-

ti. Poobědváte v  Dambulle nebo v  Sigi-

riyi. Posléze můžete navštívit skalní chrám 

v Dambulle. Výlet zakončíte návratem do 

hotelu.

Kandy

1. den: Ráno odjedete do města Kandy. 

Po cestě stihnete návštěvu továrny na čaj 

v Giragamě. Po příjezdu do Kandy se může-

te těšit na oběd. Odpoledne vás čeká pro-

hlídka města s návštěvou slavného chrá-

mu Buddhova zubu, Centra uměleckých 

řemesel, Muzea drahokamů a také Lapi-

dária (pokud budete mít zájem). Ve večer-

ních hodinách přijde na řadu kulturní show. 

První den zakončíte večeří a  noclehem 

v Kandy.

2. den: Po snídani vás čeká návštěva bota-
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nické zahrady a pak cesta do Pinnawaly. Tu 

si – jestliže budete mít zájem – zpestříte 

zastávkou v zahradě koření v Mawanelle. 

Po příjezdu do Pinnawaly se můžete těšit 

na návštěvu sloního sirotčince. Následuje 

oběd v Pinnawale a návrat do hotelu.

Kandy a Nuwara Eliya
1. den: Hned po ránu absolvujete návště-

vu sloního sirotčince, poté se vydáte do 

města Kandy. Zajímavou zastávkou bude 

volitelná návštěva zahrady koření v Mawa-

nelle. Po příjezdu do Kandy vás čeká oběd 

a ubytování v hotelu. Odpoledne bude na 

programu prohlídka města s  návštěvou 

slavného chrámu Buddhova zubu, Cent-

ra uměleckých řemesel, Muzea drahoka-

mů a Lapidária (záleží na vašem zájmu). Ve 

večerních hodinách vypukne kulturní show. 

Den zakončíte večeří a noclehem v hote-

lu v Kandy.

2. den: Po snídani vás čeká odjezd do měs-

ta Nuwara Eliya, cestou navštívíte výrobnu 

čaje. Po příjezdu do Nuwara Eliyi absolvu-

jete krátký pěší výlet a poté se vydáte do 

Kithulgaly na oběd. Po něm se vrátíte do 

hotelu.

Yala a Galle

1. den: Ráno se vydáte přes Rathnapuru do 

Udawalawe, kde navštívíte sloní sirotčinec 

Eth Athuru Sevana. Poobědváte v Tissa-

maharamě. Následně absolvujete v džípu 

safari v národním parku Yala. Příjemně pro-

žitý den zakončíte večeří a přenocováním 

v Yale nebo v Tissamaharamě nebo v Ham-

bantotě.

2. den: Po snídani se cestou do Galle zasta-

víte v továrně na krajky v Dikwelle. Poté vás 

čeká oběd v Galle. O něco později přijde 

na řadu prohlídka pevnosti v Galle, odkud 

budete pokračovat do Balapitiye na lodní 

safari. Následně se vrátíte do hotelu. Cestou 

můžete navštívit důl na drahokamy a žel-

ví líheň.

Třídenní výlet

Výlet za kulturou

1. den: Po ránu vás čeká návštěva skalního 

chrámu Dambulla, poté se vydáte na oběd 

do Polonnaruwy. Po jídle následuje prohlíd-

ka města Polonnaruwa. Ve městě Sigiriya 

nebo Dambulla nebo Habarana se ubytujete 

v hotelu, navečeříte a přespíte.

2. den: Ráno navštívíte skalní pevnost Sigi-

riya, posléze se vydáte do Kandy. Cestou 

se zastavíte v  zahradě koření. Následně 

poobědváte v Kandy. Odpoledne absol-

vujete prohlídku města. Ve večerních 

hodinách odstartuje kulturní show, těšit 

se můžete i na návštěvu chrámu Buddho-

va zubu. Den zakončíte večeří a noclehem 

v Kandy.

3. den: Vše začne ranní návštěvou Králov-

ské botanické zahrady, Centra uměleckých 

řemesel a Muzea drahokamů (budete-li mít 

zájem). Poté se zastavíte v čajové továrně 

v Giragamě. Následně navštívíte sloní sirot-

činec v Pinnawale, pak se můžete těšit na 

oběd. Výlet zakončíte návratem do hotelu. 

Čtyřdenní výlet

Nejlepší zážitek
1. den: Výlet zahájíte ranní návštěvou skal-

ního chrámu Dambulla, odkud se vydá-

te směrem do Polonnaruwy. Poobědváte 

v Polonnaruwě nebo v Sigiriyi nebo v Dam-

bulle. Později vás čeká prohlídka Polonna-

ruwy. Dále bude následovat večeře a noc-

leh ve městě Sigiriya nebo Dambulla nebo 

Habarana.

2. den: Druhý den započnete ranní návště-

vou skalní pevnosti v Sigiriyi, pak se vydáte 

do města Kandy, cestou navštívíte zahra-

du koření. Oběd vám naservírují v Kandy. 

Odpoledne vás čeká prohlídka města. Ve 

večerních hodinách odstartuje kulturní 

show, stihnete i návštěvu chrámu Budd-

hova zubu. Program skončí večeří a noc-

lehem v Kandy.

3. den: Ráno zavítáte do Královské bota-

nické zahrady, Centra uměleckých řeme-

sel a  Muzea drahokamů (pokud budete 

mít zájem). Pak se vydáte do města Nuwa-

ra Eliya. Cestou stihnete prohlídku výrob-

ny čaje. Naobědváte se v Rambodě nebo 

v Nuwara Eliyi. Odpoledne si užijete pro-

hlídku města Nuwara Eliya. Večeře a nocleh 

vás čekají tamtéž.

4. den: Po snídani následuje prohlídka sloní-

ho sirotčince a následně i oběd v Pinnawale. 

Poté se vrátíte do hotelu. 

Popisy výletů jsou pouze

informační a nezávazné. 

Bližší info o jejich programu 

obdržíte v destinaci. 

 Více na www.blue-style.cz
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Maledivy
SNY SE STÁVAJÍ SKUTEČNOSTÍ

Mnoho dalších

hotelů najdete na

 www.blue-style.cz
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To musíte zažít!

 
Každý ostrov poskytuje širokou nabídku vodních 

sportů a výletů. Můžete si užít výlety na katamará-

nu, kitesurfi ng, wakeboard či paddleboarding. Ale 

tím největším zážitkem je rybaření! Během výletu si sami 

nachytáte ryby, které vám poté profesionální kuchaři připraví 

na grilu a vy si tak můžete pochutnat na lahodné večeři.

Průměrné
teploty

Doba letu

CCA 12 hhhhhhh

MALEDIVY

28° 27°

ČR
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Nádech luxusu
Maledivy – ráj na zemi v Indickém oceánu. Splňte si své sny a užijte si dny plné rela-

xu a pohody na bělostných plážích. Atmosféru plnou exotiky dokreslují vzrostlé palmy 

lemující tyto krásné ostrovy a azurově modré moře. Pod hladinou můžete obdivovat 

nádherné korálové útesy, kde žijí nejrůznější druhy pestrobarevných ryb, a vychutnat si 

pravé podmořské dobrodružství.

M
aledivy jsou svým 

bohatým podmoř-

ským životem pro-

slulé a okouzlí snad 

naprosto každého. 

Díky průzračným klidným vodám je 

tu také výborná viditelnost. Pozoro-

vat můžete mnoho druhů ryb, rejno-

ky, chobotnice, želvy, murény nebo 

malé druhy žraloků. Každý ostrov 

nabízí široké spektrum vodních spor-

tů, jako je jízda na katamaránu, wind-

surfi ng či vodní skútry, a nejrůznější 

rybářské výlety. Některé rezorty dis-

ponují hřištěm na fotbal, tenisovým 

či squashovým kurtem apod. Hote-

lové komplexy jsou vybaveny také 

relaxační a  odpočinkovou zónou, 

tedy můžete navštívit plně vybave-

ná wellness centra.

Díky tomu, že se Maledivy nacháze-

jí u rovníku, zaručují poměrně stálé 

a velmi tropické teploty a  jsou tak 

ideálním místem pro strávení dovo-

lené kdykoliv během roku. Teplota se 

celoročně pohybuje okolo 26–30 °C 

a je doprovázena příjemným ochla-

zujícím vánkem. Moře je vyhřáté 

po celý rok, teploty neklesnou pod 

26 °C. Střídají se zde dvě monzuno-

vá období. V období od prosince do 

dubna je to suché období, od květ-

na do listopadu se vyskytují občasné 

dešťové přeháňky.

Hlavní město Male
Město Male leží na stejnojmenném 

ostrově, v  atolu Kaafu. Naleznete 

zde nákupní centra, trhy s čerstvým 

ovocem a zeleninou nebo rybí trh. 

Dominantou města a zároveň nejví-

ce navštěvovanou památkou je zdál-

ky viditelná mešita The Grand Friday 

Mosque (zvaná Páteční). 

Letiště
Letiště je postaveno na Hulhule, ved-

lejším ostrůvku od Male. Na sousední 

atoly a do hotelových rezortů je pak 

zajištěna doprava buď hydroplánem, 

rychločlunem, nebo vnitrostátním 

letem. V případě vnitrostátního letu 

je doprava na rezort zajištěna ještě 

rychločlunem. Transfer na jednotlivé 

atoly může trvat různou dobu, podle 

vzdálenosti ostrovů od letiště v Male, 

také podle toho, zda poletíte hyd-

roplánem, anebo poplujete rychlo-

člunem. V průměru mohou transfery 

do rezortů trvat od cca 20 minut až 

do cca 1,5 hodiny.

Výlety
Výlety na Maledivách jsou specifi cké 

– každý hotelový rezort pořádá své 

vlastní. Není tedy k dispozici přes-

ná a jednotná nabídka výletů, které 

tato destinace nabízí. Mezi nejoblí-

benější a nejčastěji nabízené výlety 

patří lodní, rybářské, pozorování del-

fínů při západu slunce, šnorchlová-

ní a potápění (se želvami, mantami, 

žraloky apod.).

Řeč
Úřední řečí na Maledivách je tzv. 

divehi neboli divéhština. Druhým 

úředním jazykem je angličtina, kte-

rou se bez problémů všude domlu-

víte. V rezortech se dorozumíte také 

dalšími světovými jazyky. 

Kuchyně
V hotelích se setkáme s mezinárod-

ní kuchyní. V  tradiční maledivské 

gastronomii převládají prvky indic-

ké kuchyně, jež je charakteristická 

pikantní a  kořeněnou chutí. Mezi 

základní pokrmy patří ryba na mno-

ho způsobů. Jako příloha se ser-

víruje chléb nebo rýže. Tradičním 

pokrmem jsou roshi, tenké placky, 

které se přikusují k hlavním chodům. 

Nejoblíbenějším jídlem je mashuni, 

kousky nasekaného tuňáka s cibulí, 

kokosem a chilli papričkami. Typický 

nápoj raa je získáván z kmene koko-

sové palmy.  

Měna
Místní měnou je maledivská 

rupie (MVR, popř. Rf), která se 

dělí na 100  lárí. Za 1 USD obdr-

Podmořský svět
Neopakovatelné mořské 

a podmořské scenérie, 
potápění a šnorchlování. 

Staňte se na moment 
součástí moře...

Komfortní servis
Vysoká kvalita 

ubytovacích služeb 
a servisu, bohatá 

nabídka doplňkových 
aktivit. Nechte se 

okouzlit...

Ráj pro 
zamilované

Prožijte romantické 
západy slunce přímo 

z terasy vašeho 
bungalovu a vychutnejte 

si vaši vysněnou 
dovolenou na maximum!
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Průměrné teploty během roku

Mapa

Zastupitelský úřad České 

republiky: ČR nemá zastoupení 

na Maledivách, je konzulárně 

pokryta českou ambasádou 

v Novém Dillí (Indie)

Embassy of the Czech Republic

50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, 

New Delhi 110 021 

   +91 112 415 5200

   Nouzová linka:

+91 991 099 9460

  newdelhi@embassy.mzv.cz

  www.mzv.cz/newdelhi

Zastoupení Malediv pro ČR 

vykonává: Embassy of Maldives

22 Nottingham Place, 

London W1U 5NJ

United Kingdom

  +44 207 224 2135      

  info@maldivesembassy.uk

Důležité kontakty

Kompletní a aktuální informace o režimech vstupu, zastupitelských úřadech a zdravot-

ních dokladech (např. povinné očkování) naleznete na www.mzv.cz.

Časový rozdíl
+ 3 hodiny v době letního času
+ 4 hodiny v době zimního času

Měna
maledivská rupie
1 MRV = 100 lárí

Hlavní město
Male

Elektrické napětí
220–240 V

Ofi ciální jazyk
angličtina, divehi 
neboli divéhština

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

25 27 27 28 29 28 30 28 30 27 29 27 28 27 27 27 27 27 26 27 26 27 27 28

Jde o denní teploty a mají orientační charakter. Počasí v destinacích se může změnit 

v závislosti na vnějších vlivech, které nemůžeme ani ovlivnit, ani předpokládat předem.

ARABSKÉ MOŘE

LAKADIVSKÉ 
MOŘE

Noonu Atoll

Raa Atoll

Baa Atoll

Ari Atoll

Nilandhe Atoll

Haddhunmathi Atoll

Male Atoll

Felidhu Atoll

Kolhumadulu Atoll

Huvadho Atoll

Addu Atoll

MALE

žíte cca  15,60  MVR a  za 1 EUR 

cca 17,50 MVR. Na celém souostro-

ví lze platit americkými dolary nebo 

kartou. Americká měna je na Male-

divách zvýhodňována, a to zejména 

v bankách, kde dostanete malediv-

ské rupie pouze za americké dolary. 

Směnárny někdy přijímají i jiné svě-

tové měny, ale nebývá to pravidlem, 

doporučujeme proto mít s  sebou 

hotovost v USD. Dovoz a vývoz cizí 

měny do země není nijak limitován. 

V hotelových komplexech je zvykem 

platit účet na konci pobytu platební 

kartou (masáže, potápění atd.).

Elektrické napětí
Elektrické napětí je 220–240 V, 50Hz. 

Zásuvky jsou tříkolíkové a  bývají 

shodné s evropskými. Adaptér zpra-

vidla bývá k zapůjčení na hotelové 

recepci.

Cestovní pas, 
vízum a očkování
Před vstupem do země není třeba 

vyřizovat vízum. Vízum je uděleno 

při vstupu do země bez poplatku na 

dobu 30 dnů všem návštěvníkům, 

kteří budou mít:

∞  platný cestovní pas (min. 6 měsíců 

od data vstupu)

∞  letenku/jízdenku, díky níž budou 

moci opustit zemi

∞  dostatek finančních prostředků 

na uhrazení nákladů při pobytu 

v zemi (150 USD/den) nebo potvr-

zení rezervace z hotelu či rezortu, 

kde turista hodlá pobývat

Mezinárodní očkovací průkaz s pro-

kázaným očkováním proti žluté zim-

nici je požadován při příletu na letišti 

od pasažérů, kteří v posledních šesti 

dnech pobývali v oblastech infi kova-

ných touto chorobou.

Celní a devizové předpisy
Povoluje se pouze dovoz věcí osobní 

potřeby. Dovoz jakéhokoli alkoholic-

kého nápoje je zakázán. Dále je zaká-

záno dovážet na Maledivy výrobky 

z  vepřového masa, pornografi cké 

a erotické videokazety a časopisy. 

Velmi přísně je posuzován dovoz 

sebemenšího množství drog, za něž 

hrozí dlouholeté tresty.

Odletová a ubytovací daň
Je zaveden odletový poplatek pro 

cizince od 2 let věku (Airport Deve-

lopment Charge) ve výši 25 USD 

a také odletová daň ve výši 25 USD. 

Ta se platí na letišti v Male. Nevzta-

huje se pouze na nezletilé. Někte-

ré letecké společnosti ji zahrnují do 

nákladů již při koupi letenky. Každé 

ubytovací zařízení je povinno vybrat 

od hostů ubytovací daň ve výši 6 USD 

za osobu a noc.

Pláže, slunečníky a lehátka
Každý ostrov, který je součástí Male-

divské republiky, má nádhernou pláž 

s jemným bílým pískem, průzračně 

čistým mořem a  pobřežím lemo-

vaným palmami. Většina ostrovů je 

obklopena korálovými útesy, což 

z místa dělá vynikající lokalitu pro 

milovníky potápění a šnorchlování. 

Každý bungalov a pokoj má svá sou-

kromá lehátka. Některé typy pokojů 

mají i slunečníky. 
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
HOTEL

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
PP | PLP | AI

LETIŠTĚ
MALE CCA 118 KM

POLOHA

•  Letiště Male cca 118 km 

(cca 20 min místní přelet 

+ cca 15 min rychločlunem)

PLÁŽ

• Písčitá pláž

• Pozvolný vstup do moře 

•  Plážové osušky k dispozici ve 

vilách zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna

• 2 restaurace, 3 bary

• Nákupní galerie

• Fitness, wellness

• Bazén pro dospělé, dětský bazén

•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení na recepci, v Boli 

baru, v restauraci Raabondhi a ve 

vilách zdarma

UBYTOVÁNÍ

Plážová vila

• Velikost vily cca 32 m2

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• DVD a CD přehrávač

• Bezpečnostní schránka zdarma

•  Minibar za poplatek (lahev vody 

denně zdarma)

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Po příjezdu ovocný koš

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: živá hudba, večerní 

programy, diskotéka, kulečník, 

stolní tenis, tenis během dne, 

volejbal, vnitřní badminton, 

fi tness centrum, squash, 

windsurfi ng, kánoe

•  Za poplatek: služby wellness 

centra (sauna, parní lázeň, vířivka, 

aromaterapie apod.), potápění, 

vodní sporty, pronájem lodě, 

kitesurfi ng, parasailing, výlety 

(rybaření, výlety lodí při západu 

slunce apod.)

STRAVOVÁNÍ

•  Polopenze, plná penze (během 

jídel sklenice vody zdarma) nebo 

možnost All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře, odpolední káva, čaj, 

sendviče, zákusky, neomezené 

množství místních alko a nealko 

nápojů (10.00–1.00), minibar 

denně doplňován nealko nápoji

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.villahotels.com

• Široké sportovní vyžití

• Luxusní dovolená

• Romantická atmosféra

Proč právě sem?

MALEDIVY  BAA ATOLL

Royal Island Resort & Spa 
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Aktuální ceny 
a informace

SOUTH MALE ATOLL  MALEDIVY

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
MALE CCA 8 KM

POLOHA

•  Letiště Male cca 8 km 

(cca 15 minut rychločlunem) 

PLÁŽ

• Pláž s jemným pískem

• Vstup do moře je pozvolný

POPIS

• Recepce, směnárna

• 2 restaurace, 2 bary

• Nákupní galerie

• Fitness, wellness

• Bazén

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve veřejných prostorách 

rezortu a ve vilách zdarma

UBYTOVÁNÍ

Sunrise Villa

• Velikost vily cca 91 m2

• Umístěna přímo nad oceánem

• Klimatizace zdarma

•  Koupelna se sprchou a vířivou 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

•  Telefon, LCD SAT-TV, DVD 

přehrávač, domácí kino

• Minibar za poplatek

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Koutek k posezení

•  Set pro přípravu kávy a čaje 

(denně doplňován zdarma)

•  Prostorná terasa s vlastním 

bazénkem 

• Vlastní lehátka

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: příležitostné večerní 

programy, plážový volejbal, 

fi tness centrum, animační 

programy

•  Za poplatek: potápění, vodní 

sporty (vodní lyžování, jízda 

na banánu apod.), výlety 

katamaránem, rybaření a další 

výlety, služby wellness centra, 

masáže a další kosmetické 

procedury

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře, odpolední čaj, 

zákusky, zmrzlina, neomezené 

množství vybraných místních 

i importovaných alkoholických 

a nealkoholických nápojů 

v barech a restauracích dle jejich 

otevírací doby (10.00–24.00), 

minibar v rámci All Inclusive 

denně doplňován zdarma, 

1x za pobyt možnost povečeřet 

na pláži, 25% sleva na služby 

wellness centra (1x za pobyt), 

20% sleva na 1 ponor, 1x za pobyt 

lodní výlet Marine Life

•  Dále zahrnuje: možnost zapůjčit 

si šnorchlovací vybavení zdarma, 

slevu na wellness procedury a po 

příjezdu láhev šampaňského, 

ovoce denně doplňováno přímo 

do vily, každý večer kanapky

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.adaaran.com

• Luxusní dovolená

• Krásná pláž

• Ubytování ve vodní vile

Proč právě sem?

Adaaran Prestige Vadoo 
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
HOTEL

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
PP | PP+ | PLP | AI

LETIŠTĚ
MALE CCA 60 KM

POLOHA

•  Letiště Male cca 60 km 

(cca 20 minut letu hydroplánem)

PLÁŽ

• Písčitá pláž je přímo u hotelu

• Pozvolný vstup do moře 

POPIS

• Recepce

• Restaurace, bar a kavárna

• Obchůdek

• Fitness, wellness

• Bazén 

• Lehátka a slunečníky zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET

• Wi-Fi v baru a restauraci zdarma

• Wi-Fi na pokojích za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Plážový bungalov

• Velikost bungalovu cca 45 m2

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Minilednička

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Vlastní lehátka

Water Bungalow

• Velikost bungalovu cca 45 m2

•  Je stejně vybavený jako plážový 

bungalov, ale je v laguně 

s přímým vstupem do oceánu

• Terasa s vlastními lehátky

Semi Water Bungalow

• Velikost bungalovu cca 45 m2

•  Nachází se na pláži a nad 

oceánem zároveň (vstup do 

bungalovu je z pláže a má přímý 

vstup do oceánu po schůdkách)

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: živá hudba, diskotéka, 

stolní tenis, volejbal, šipky, fi tness, 

1x za pobyt celodenní plavba lodí 

(při pobytu minimálně 7 nocí), 

1x za pobyt dvoudenní plavba 

lodí (při pobytu minimálně 

14 nocí)

•  Za poplatek: potápění, 

katamarán, kánoing, windsurfi ng, 

vodní lyžování, vodní sporty, 

paddleboard, wakeboard

STRAVOVÁNÍ

•  Polopenze, polopenze plus 

(zahrnuje kompletní balíček 

nápojů, které nabízí All Inclusive), 

plná penze, All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, dopolední 

a odpolední snack, místní 

vybrané alko a nealko nápoje 

v barech a restauracích dle jejich 

otevírací doby (11.00–22.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.safariisland.com.mv

• Šnorchlování a potápění

• Výlet lodí zdarma

• Romantická atmosféra

Proč právě sem?

MALEDIVY  NORTH ARI ATOLL

Safari Island Resort & Spa 

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR4,5
HOTEL

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
PP | PLP | AI

LETIŠTĚ
MALE CCA 113 KM

POLOHA

•  Letiště Male cca 113 km 

(cca 20 minut místní přelet 

+ cca 10 minut rychločlunem)

PLÁŽ

• Písčitá pláž

• Pozvolný vstup do moře 

•  Plážové osušky jsou k dispozici 

v bungalovech zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna

• 6 restaurací, 5 barů

• Nákupní galerie

• Fitness, wellness

• Bazén pro dospělé, dětský bazén

• Lehátka a slunečníky zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*

INTERNET

•  Wi-Fi ve vybraných 

veřejných prostorách hotelu 

a v bungalovech zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní plážový bungalov

• Velikost bungalovu cca 21 m2

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Venkovní sprcha

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka

•  Minibar za poplatek (2 lahve vody 

denně zdarma)

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Koutek k posezení

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

• Veranda s vlastními lehátky

Plážový bungalov Superior

• Velikost bungalovu cca 26 m2 

Water Bungalow

• Velikost bungalovu cca 32 m2

• Slunečná terasa s lehátky 

• Přístup do laguny po schůdkách

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: příležitostné večerní 

programy, živá hudba, karaoke, 

DJ v hlavním baru, fi tness, stolní 

tenis, šipky, volejbal, basketbal, 

fotbal, 1x za pobyt možnost 

výletu na rybaření (při pobytu 

min. 6 nocí) 

•  Za poplatek: potápění, služby 

wellness (sauna, parní lázeň, 

vířivka, aromaterapie, manikúra, 

pedikúra apod.), vodní sporty, 

pronájem lodě, parasailing, výlety 

(rybaření apod.)

STRAVOVÁNÍ

•  Polopenze, plná penze (během 

jídel sklenice vody zdarma) nebo 

možnost All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře, odpolední káva, čaj, 

sendviče, zákusky, neomezené 

množství místních alko a nealko 

nápojů (10.00–1.00), minibar 

denně doplňován nealko nápoji

•  Dále zahrnuje: vstup do sauny, 

parní lázně, vířivky

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.villahotels.com

• Šnorchlování a potápění

• Široké sportovní vyžití

• Wellness

Proč právě sem?

SOUTH ARI ATOLL  MALEDIVY

Sun Island Resort & Spa 
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
HOTEL

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
PP | PP+ | PLP | AI

LETIŠTĚ
MALE CCA 85 KM

POLOHA

•  Letiště Male cca 85 km 

(cca 35 minut hydroplánem)

PLÁŽ 

• Pláž s jemným pískem

•  Plážové osušky jsou k dispozici na 

pokojích zdarma

POPIS 

• Recepce

• 1 restaurace, 2 bary

• Obchůdek

•  Bezpečnostní schránky na 

recepci zdarma

• Fitness

• Wellness

• Ofi ciální kategorie hotelu 4*

INTERNET

•  Wi-Fi připojení ve vybraných 

veřejných prostorách (hlavní 

bar a Sun Down bar) zdarma, 

na pokojích za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Plážový bungalov Superior 

• Velikost bungalovu cca 45 m2

• Zrenovovaný

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• LCD SAT-TV 

•  Minilednička zdarma (lahev vody 

denně zdarma)

• Set pro přípravu kávy a čaje

•  Venkovní prostor k posezení, 

vlastní lehátka s matrací

Water Bungalow

• Velikost bungalovu cca 56 m2

•  Prostorná terasa s vlastními 

lehátky

• Má přímý vstup do moře

Superior Water Bungalow

• Velikost bungalovu cca 65 m2

• Nově vybudovaný, luxusní

• Přímý vstup do moře

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: příležitostné večerní 

programy, badminton, volejbal, 

stolní tenis, šipky, fi tness centrum 

(zdarma pro klienty s All Inclusive)

•  Za poplatek: tenis, potápění, 

windsurfi ng, wakeboard, 

kitesurfi ng, kánoe, služby 

wellness centra, výlety 

(katamarán při západu slunce, 

rybaření, pozorování velryb 

apod.)

STRAVOVÁNÍ

•  Polopenze, polopenze plus 

(zahrnuje kompletní balíček 

nápojů, které nabízí AI), plná 

penze, All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu v hlavní 

restauraci, dopolední a odpolední 

snack, neomezené množství 

místních vybraných alko a nealko 

nápojů (8.30–21.00), během 

snídaní, obědů a večeří je v hlavní 

restauraci vyžadován decentní 

dress code

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.angaga.com.mv

• Wellness

• Šnorchlování a potápění

• Romantická atmosféra

Proč právě sem?

MALEDIVY  SOUTH ARI CENTRAL

Angaga Island Resort & Spa 

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR4,5
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WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

Aktuální ceny 
a informace

RAA ATOLL  MALEDIVY

STRAVOVÁNÍ
PREMIUM ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
MALE CCA 136 KM

POLOHA

•  Letiště Male cca 136 km 

(cca 50 minut místním přeletem 

+ rychločlunem) 

PLÁŽ

•  Pláž s jemným pískem přímo 

u hotelu

• Vstup do moře je pozvolný

POPIS

• Recepce

• 2 restaurace, 3 bary, kavárna

• Nákupní galerie

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• Bazén

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení ve vilách 

a vybraných veřejných prostorách 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Plážová vila

• Velikost vily cca 47 m2

• Klimatizace zdarma

• Stropní ventilátor

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Venkovní sprcha

• Telefon, LCD SAT-TV

• Minibar zdarma

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Koutek k posezení

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Vlastní veranda

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: zábavné večerní 

programy, karaoke, DJ, stolní 

tenis, plážový volejbal a fotbal, 

tenis, fi tness centrum, sauna, 

parní lázeň, badminton, šipky, 

kulečník, kánoe, šnorchlovací 

vybavení

•  Za poplatek: výlety (výlety 

katamaránem, pozorování delfínů 

apod.), vodní sporty (vodní 

lyžování, windsurfi ng), potápění, 

služby wellness centra, masáže 

a další kosmetické procedury

STRAVOVÁNÍ

•  Premium All Inclusive: snídaně, 

oběd a večeře, snack během 

dne, odpolední čaj, zákusky, 

možnost využívat à la carte 

a barbeque restauraci (nutná 

rezervace), neomezené 

množství místních vybraných 

alkoholických a nealkoholických 

nápojů v barech a restauracích 

dle jejich otevírací doby (10.00–

24.00), minibar 1x denně zdarma 

doplňován

•  Dále zahrnuje: 1x za pobyt lodní 

výlet, vstup na plážovou party 

a diskotéku, láhev šumivého vína, 

plato oříšků a ovoce ve vile po 

příjezdu, 1x masáž zdarma

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.adaaran.com

• Sportovní aktivity

• Krásná pláž

• Romantická dovolená

Proč právě sem?

Adaaran Select Meedhupparu 
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR

HOTEL

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

Aktuální ceny 
a informace

4,0

STRAVOVÁNÍ
PP | PLP | AI

LETIŠTĚ
MALE CCA 112 KM

POLOHA

•  Letiště Male cca 112 km 

(cca 20 minut místní přelet 

+ cca 10 minut rychločlunem)

PLÁŽ

• Pláž s jemným pískem

• Pozvolný vstup do moře 

•  Plážové osušky k dispozici 

v bungalovech zdarma

• Bar

POPIS

• Recepce, směnárna

• Restaurace, 2 bary

• Kavárna

• Nákupní galerie

• Fitness, wellness

INTERNET

•  Wi-Fi připojení v hlavním baru 

a v bungalovech zdarma

UBYTOVÁNÍ

Plážový bungalov Superior 

• Velikost bungalovu cca 26 m2

•  Individuální klimatizace, stropní 

ventilátor

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC

• Venkovní sprcha

• Telefon

• SAT-TV 

• Bezpečnostní schránka 

•  Minibar za poplatek (lahev vody 

denně zdarma)

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Koutek k posezení

•  Terasa s vlastními lehátky 

a výhledem na oceán

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: živá hudba, večerní 

programy, šnorchlování, stolní 

tenis, tenis, plážový volejbal, 

kulečník, badminton, kánoe, 

windsurfi ng, vnitřní golfový 

simulátor, fi tness centrum, 1x za 

pobyt možnost výletu na rybaření 

(při pobytu min. 6 nocí) 

•  Za poplatek: wellness, sauna, 

parní lázeň, potápění, široká 

nabídka vodních sportů na pláži, 

pronájem lodě, katamarán, vodní 

lyžování, wakeboard, výlety 

(rybaření, pozorování delfínů, 

safari apod.)

STRAVOVÁNÍ

•  Polopenze, plná penze (během 

jídel sklenice vody zdarma) nebo 

možnost All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře, odpolední káva, čaj, 

sendviče, zákusky, neomezené 

množství místních alko a nealko 

nápojů (10.00–1.00), minibar 

denně doplňován nealko nápoji

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.villahotels.com

• Šnorchlování a potápění

• Široké sportovní vyžití

• Wellness 

Proč právě sem?

MALEDIVY  SOUTH ARI ATOLL

Holiday Island Resort & Spa 
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR4,5
HOTEL

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
PP | PLP | AI

LETIŠTĚ
MALE CCA 10 KM

POLOHA

•  Letiště Male cca 10 km 

(cca 20 minut rychločlunem)

PLÁŽ

• Písčitá pláž

• Pozvolný vstup do moře

•  Plážové osušky k dispozici na 

pokojích zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna

•  5 restaurací, 2 bary, nákupní 

galerie

• Fitness, wellness

• Bazén s částí pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení ve vybraných 

veřejných prostorách a na 

pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Plážový bungalov Superior 

• Velikost bungalovu cca 26 m2

•  Individuální klimatizace, stropní 

ventilátor

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Venkovní sprcha

• Telefon, LCD SAT-TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

•  Minibar za poplatek (lahev vody 

denně zdarma)

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Koutek k posezení

Water Villa

• Velikost vily cca 77 m2

• CD + DVD přehrávač na vyžádání

• Venkovní jídelní prostor

• Vlastní terasa s lehátky

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: živá hudba 

a příležitostné večerní programy, 

DJ v hlavním baru, šnorchlování, 

stolní tenis, plážový volejbal, 

basketbal, fi tness, fotbal, kulečník, 

stolní tenis

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, potápění, vodní sporty, 

výlety (půjčení lodě, výlety 

ponorkou a katamaránem, 

rybaření apod.)

STRAVOVÁNÍ

•  Polopenze, plná penze (během 

jídel sklenice vody zdarma) nebo 

možnost All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře, odpolední káva, čaj, 

zákusky, místní vybrané alko 

a nealko nápoje (10.00–1.00), 

minibar denně doplňován nealko 

nápoji

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.villahotels.com

• Široké sportovní vyžití

• Romantická atmosféra

• Wellness

Proč právě sem?

NORTH MALE ATOLL  MALEDIVY

Paradise Island Resort & Spa 
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INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
AI | SAI

LETIŠTĚ
MALE CCA 34 KM

POLOHA

•  Letiště Male cca 34 km 

(cca 45 minut rychločlunem) 

PLÁŽ

• Pláž s jemným pískem u hotelu

• Vstup do moře je pozvolný

POPIS

• Recepce

• Restaurace, bar a kavárna

• Nákupní galerie

• Fitness, wellness

• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET

•  Wi-Fi připojení ve veřejných 

prostorách rezortu zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní bungalov

• Velikost bungalovu cca 37 m2

•  Klimatizace zdarma, stropní 

ventilátor

•  Koupelna se sprchou či vanou, 

WC, vysoušeč vlasů

• Venkovní sprcha 

• Telefon, SAT-TV

• Minibar za poplatek

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Koutek k posezení

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Vlastní veranda s lehátky

Water Bungalow

• Velikost bungalovu cca 67 m2

•  Je prostornější a má navíc DVD 

přehrávač

• Přímý vstup do oceánu

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: zázemí pro děti, 

animační programy, stolní tenis, 

plážový volejbal a fotbal, fi tness 

centrum

•  Za poplatek: nabídka výletů, 

vodní sporty (vodní lyžování, 

windsurfi ng), rybaření, potápění, 

služby wellness centra, masáže 

a další kosmetické procedury

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive nebo možnost Silver 

All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře, snack během dne, 

odpolední čaj, zákusky, noční 

snack, neomezené množství 

vybraných alkoholických 

a nealkoholických nápojů 

v barech a restauracích dle jejich 

otevírací doby (10.00–24.00)

•  Silver All Inclusive: zahrnuje navíc 

vybrané importované alkoholické 

nápoje a kompletní nabídku 

míchaných koktejlů, džusy 

z čerstvého ovoce

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.adaaran.com

• Vodní sporty

• Krásná pláž

• Romantická dovolená

Proč právě sem?

MALEDIVY  SOUTH MALE ATOLL

Adaaran Club Rannalhi 
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HOTEL

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

4,0

STRAVOVÁNÍ
PLP | AI

LETIŠTĚ
MALE CCA 37 KM

POLOHA

•  Letiště Male cca 37 km 

(cca 45 minut rychločlunem)

PLÁŽ

• Písčitá pláž

• Jemný a bělostný písek

• Průzračně čistá voda

• Pozvolný vstup do moře 

•  Plážové osušky jsou k dispozici na 

pokojích zdarma

• Bar

POPIS

• Recepce, směnárna

• Restaurace, 2 bary

• Kavárna

• Nákupní galerie

• Diskotéka

• Fitness, wellness

INTERNET

•  Wi-Fi v hlavním baru (Fun bar)

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj přímo u pláže

• Velikost pokoje cca 21 m2

• Individuální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC

• Telefon 

•  Minibar za poplatek (lahev vody 

denně zdarma)

• Set na přípravu kávy a čaje

• Koutek k posezení

• Vlastní prostorná terasa s lehátky

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: živá hudba, večerní 

zábavné programy, příležitostně 

diskotéka, šnorchlování, stolní 

tenis, plážový volejbal, kulečník, 

fi tness centrum, badminton, 

kánoe, windsurfi ng, 1x za pobyt 

možnost výletu na rybaření (při 

pobytu min. 6 nocí) 

•  Za poplatek: služby wellness 

centra (široká nabídka masáží 

– thajské, tradiční maledivské 

apod.), potápění, katamarány, 

vodní lyže, široká nabídka 

vodních sportů, výlety (lodní, 

piknik apod.)

STRAVOVÁNÍ

•  Plná penze formou bufetu nebo 

možnost All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře, alko a nealko nápoje 

v barech a restauracích dle jejich 

otevírací doby (9.00–24.00), 

v minibaru denně doplňovány 

nealko nápoje

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.funislandmaldives.com

• Šnorchlování a potápění

• Přátelská atmosféra

• Wellness

Proč právě sem?

SOUTH MALE ATOLL  MALEDIVY

Fun Island Resort & Spa 
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SEYCHELY  POPIS DESTINACE

Seychely
KOUPÁNÍ V OCEÁNU 

I HORSKÉ TREKY

Mnoho dalších

hotelů najdete na

 www.blue-style.cz
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To musíte zažít!

 
K největším zdejším klenotům, které budete chtít vi-

dět, patří úchvatný národní park Morne Seychellois, 

zahrnující spoustu ekosystémů – od mangrovníko-

vých bažin na pobřeží až po nejvyšší bod ostrovů, jímž je 

stejnojmenná hora, vysoká 905 metrů. Naskytnou se vám 

z ní překrásné pohledy na pobřeží a exotické pláže.

Průměrné
teploty

Doba letu

CCA 10,5 hhhhhhhh0

SEYCHELY

30° 25°

ČR
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Skvělá dovolená
Seychely patří jednoznačně k nejromantičtějším místům naší planety. Díky své poloze 

jižně od rovníku jsou tyto nádherné ostrovy ideální destinací, kde lze strávit vysněnou 

exotickou dovolenou kdykoliv během roku. Turisty z celého světa přitahují nejen skvost-

né písčité pláže a tyrkysově modré moře, ale také jedinečné treky do zalesněných hor 

a úchvatných národních parků.

V 
Indickém oceánu, 

východně od afric-

kých břehů a severně 

od Madagaskaru, leží 

Seychelská republika, 

kterou tvoří 115 ostrůvků. Ty jsou 

dvojího druhu – téměř neobydlené 

korálové atoly (tzv. vnější) a ostrovy 

tvořené žulovými skalisky (vnitřní), 

které jsou díky zdrojům pitné vody 

obydlené. Tam je směřován cestov-

ní ruch.

Skvělé je, že ani na jednom z ostro-

vů nepotkáte davy lidí. Pláže jsou tu 

poloprázdné, a to díky nařízení, že se 

na ostrovy může dostat pouze ome-

zený počet cestovatelů. Nejspíš oce-

níte skutečnost, že mezi jednotlivý-

mi ostrovy se lze přepravit loděmi, 

rychločluny, katamarány či škunery. 

Je možné využít pravidelných linek 

nebo si pronajmout vlastní plavidlo. 

Taxi je ve srovnání s Evropou pod-

statně dražší. Vzhledem k tomu, že 

je počet automobilů přísně limito-

ván, místní se dopravují převážně na 

kolech. K dispozici je taktéž autobu-

sová síť, časy odjezdů a příjezdů jsou 

spíše orientační.

Letoviska
• Mahé. Hlavní a největší ostrov je 

vstupní bránou do Seychelské repub-

liky, jelikož se zde nalézá mezinárod-

ní letiště. A také Victoria, což je jedno 

z nejmenších hlavních měst na světě. 

Jmenuje se podle britské panovni-

ce a pyšní se botanickou zahradou 

a typickými trhy se zeleninou, květi-

nami či rybami. V blízkosti Victorie se 

rozprostírá pohoří a národní park. Na 

členitém pobřeží leží krásné písčité 

pláže. Nechybějí ani korálové útesy 

a dva podmořské parky vyhledávané 

potápěči. Na ostrově žije téměř 90 

procent veškerých obyvatel Seychel.

• Praslin. Druhý největší ostrov Pras-

lin je vzdálen cca 15 minut letu od 

Mahé. Cesta lodí sem trvá zhruba 

hodinu. Jedná se o ideální místo pro 

ty, kteří si chtějí odpočinout od civili-

zace a každodenního stresu. Praslinu 

se přezdívá Palmový ostrov. Nachází 

se tu organizací UNESCO chráněné 

údolí Vallée de Mai, v němž roste na 

7000 kokosových palem. Vyhlášené 

jsou zdejší pláže, vesměs s pozvol-

ným vstupem do moře. Nejproslulejší 

je zátoka Grand Anse a stejnojmenná 

pláž, nejdelší na ostrově.

• Silhouette. Třetí největší ostrov 

Seychel leží cca 30 km od Mahé 

a 40 km od Praslinu. Je velmi poklid-

ný, i zde na turisty čekají bělavě písči-

té pláže lemované nádhernými pal-

mami. Stojí zde pouze několik – ale 

zato luxusních – hotelů. Největší pláž 

se rozprostírá na severovýchodě. 

Povrch ostrova je poměrně hornatý 

a porostlý bujnou vegatací, tudíž tu 

nemají téměř žádné silnice.

• La Digue. Pláže ostrova La Digue, 

ležícího pouhých 15 minut plavby 

od Praslinu, se umísťují na prvních 

místech v žebříčcích nejkrásnějších 

pláží světa. Toužíte-li po romantické 

dovolené, vyrazte právě sem. Poblíž 

ostrova se navíc nalézá řada atrak-

tivních potápěčských lokalit, včetně 

vyhlášené White Bank.

Řeč
Úředními jazyky na Seychelských 

ostrovech jsou angličtina, francouz-

ština a kreolština.

Kuchyně
K ostrovním specialitám patří ryby 

připravované na nejrůznější způso-

Potápění
Seychelské ostrovy 

obklopené korálovými 
útesy lákají i milovníky 

podmořského života. 
Ti míří hlavně 

na Praslin a Mahé.

Exotická kuchyně
Pochutnáte si 
na výborném 

místním ovoci 
(mangu, banánech, 
papáji atd.), rybích 

specialitách i plackách 
z chlebovníku.

Romantické pláže
Čekají vás téměř 

prázdné, doslova 
pohádkové pláže 

s jemným bílým pískem 
a většinou pozvolným 

vstupem do moře. 
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Průměrné teploty během roku

Mapa

Velvyslanectví Seychelské 

republiky v Bruselu

Boulevard Saint Michel 28 box 23

1040 Brussels

  +322 733 60 55

  brussels@seychellesgov.com

  www.mfa.gov.sc

Honorární konzulát Seychelské 

republiky

Gogolova 228/8, 118 00 Praha 1

   +420 246 058 058

+420 603 954 433

  info@consulateseychelles.cz

  www.consulateseychelles.cz

Provozní hodiny úřadu: 

10.00–15.00 (Po, St)

Honorární konzulát Victoria

Villa Bohemia, Machabee, 

Victoria, P.O.Box 52

   +248 4 242 254

  victoria@honorary.mzv.cz

Velvyslanectví Addis Abeba 

– Embassy of the Czech Republic

Kirkos Kifl e Ketema Rd., 

Kebele 15, House No. 289, 

Addis Ababa – P.O.Box 3108

   +251 11 55 16 382

+251 11 55 16 132

   Nouzová linka: 

+251 911 222 401

  addisabeba@embassy.mzv.cz

  www.mzv.cz/addisababa

Provozní hodiny: 

po–pá 8.00–12.00, 12.30–16.30, 

út, čt 9.00– 12.00

Důležité kontakty

Kompletní a aktuální informace o režimech vstupu, zastupitelských úřadech a zdravot-

ních dokladech (např. povinné očkování) naleznete na www.mzv.cz.

Časový rozdíl
+ 2 hodiny v době letního času
+ 3 hodiny v době zimního času

Měna
seychelská rupie
1 SCR = 100 centů

Hlavní město
Victoria

Elektrické napětí
230 V

Ofi ciální jazyk
angličtina, 
francouzština 
a kreolština

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

30 27 31 27 31 27 32 27 30 25 29 24 28 23 28 23 29 24 30 24 30 25 30 25

Jde o denní teploty a mají orientační charakter. Počasí v destinacích se může změnit 

v závislosti na vnějších vlivech, které nemůžeme ani ovlivnit, ani předpokládat předem.

INDICKÝ OCEÁN

Silhouette

Praslin

La Digue

Mahé

MAHÉ

by, chobotnice, želví polévka i plac-

ky z chlebovníku. Nesmějí chybět 

omáčky, zejména z  chilli papri-

ček a  kokosového mléka. Dále si 

pochutnáte na francouzské a britské 

kuchyni, nechybějí ani africká, čín-

ská, indická a kreolská jídla. Populární 

jsou moučníky z karamelizovaných 

banánů, kokosu a vanilky. Nejoblíbe-

nějším nápojem je světlé pivo, hlavně 

Seybrew Lager a Eku. Vína se tu pijí 

převážně palmová.

Měna
1 seychelská rupie (SCR) = 100 centů 

(1 SCR = 1,70 Kč). Za zboží a služby je 

často možné platit ve valutě (americ-

ký dolar, euro, britská libra). Platební 

karty jsou přijímány poměrně běžně. 

Peníze si lze vybrat nebo směnit ve 

většině hotelů, na letišti a na vícero 

místech na ostrovech Mahé a Praslin.

Elektrické napětí
Elektrické napětí je 230 V/50 Hz, 

zásuvky tříkolíkové. Doporučujeme 

přivézt si adaptér.

Cestovní pas, 
vízum a očkování
Občané ČR mohou na Seychelách 

pobývat bez víza až 3 měsíce během 

období 6 měsíců ode dne prvního 

vstupu. Nutností je cestovní pas 

platný po dobu pobytu. Při vstupu 

je třeba předložit zpáteční leten-

ku, rezervaci ubytování a prokázat 

dostatečnou fi nanční hotovost pro 

krytí nákladů. Je vyžadováno očko-

vání proti žluté zimnici u osob, kte-

ré v posledních 6 dnech pobývaly 

v zemi, kde se onemocnění vysky-

tuje.

Celní a devizové předpisy
Veškeré rostlinné a živočišné pro-

dukty je třeba deklarovat při celní 

kontrole při příletu do země. Dovoz 

řady z nich je zakázán, příp. dovolen 

pouze na základě zvláštního povo-

lení. Bezcelně lze dovézt (osoby 

nad 18 let) 200 cigaret nebo 250 g 

tabáku, 2 l alkoholických nápojů, 2 l 

vína, 200 ml parfému. Přicestovat 

s domácím zvířetem je možné pou-

ze na základě povolení vydaného 

Ministerstvem životního prostředí. 

Vývoz produktů z divokých zvířat, 

ryb a mořské fauny bez zvláštního 

povolení je přísně zakázán. Rovněž 

v případě vývozu produktů z koko-

sové palmy (coco de mer) je třeba 

požádat o zvláštní povolení na MŽP. 

Pláže a slunečníky
Zdejší pláže patří k nejkrásnějším na 

světě, většinu pokrývá jemný bílý 

písek. Voda je křišťálově čistá. Slu-

nečníky tu obvykle nejsou, vzrostlé 

palmy poskytují dostatek přírodního 

stínu. Nudismus není na Seychelách 

akceptován. Opalování bez horního 

dílu plavek také není na mnohých 

plážích tolerováno. V období od října 

do května se na pláži může vyskyto-

vat mořská tráva, kterou však perso-

nál několikrát denně uklízí.
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Aktuální ceny 
a informace

LETIŠTĚ
MAHÉ CCA 23 KM

STRAVOVÁNÍ
S | PP

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 900 m

•  Národní park Morne Seychellois 

cca 3 km

• Vyhlídka Morne Blanc cca 5 km

• Čajová továrna cca 6 km

• Letiště Mahé cca 23 km

PLÁŽ 

•  2 písčité pláže leží přímo u areálu 

hotelu

• Pozvolný vstup do moře

POPIS 

• Recepce

• 5 restaurací a 5 barů

• Obchůdky

• Fitness, wellness,

• Kadeřnictví

• Konferenční místnost

• 4 bazény 

• Lehátka 

INTERNET

•  Wi-Fi připojení ve veřejných 

prostorách hotelu a na pokojích 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Junior Suite

• Velikost Suite cca 64 m²

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka 

• Minibar 

• Koutek k posezení

• Balkon nebo terasa

Senior Suite

• Velikost Suite 72 m²

• Je prostornější

Rodinná vila

• Velikost vily cca 330 m²

•  Je stejně vybavena jako Junior 

Suite

• Je prostornější

• Má oddělené ložnice

• Má navíc privátní bazén 

• Set pro přípravu kávy a čaje

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: miniklub, fi tness, tenis 

(vybavení za poplatek), squash, 

nemotorizované vodní sporty, 

šlapadla, katamarán, windsurfi ng, 

kajak

•  Za poplatek: lekce jógy, služby 

wellness centra, masáže, parní 

lázeň, sauna, vířivka, rybaření, 

půjčovna kol, vodní sporty, 

potápění

STRAVOVÁNÍ 

•  Snídaně formou bufetu nebo 

možnost polopenze

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.constancehotels.com 

• Wellness centrum

• Skvělé služby

• Tropická zahrada

Proč právě sem?

SEYCHELY  MAHÉ

Constance Ephelia 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 7 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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Aktuální ceny 
a informace

LETIŠTĚ
MAHÉ CCA 20 KM

STRAVOVÁNÍ
S | PP

• Skvělá poloha

• Krásná pláž

• Wellness centrum

Proč právě sem?
POLOHA

• Klidné místo

• Leží u zátoky Baie Lazare

• Hlavní město Victoria cca 25 km

•  Národní park Morne Seychellois 

cca 20 km

• Vyhlídka Morne Blanc cca 22 km

• Čajová továrna cca 23 km

• Letiště Mahé cca 20 km

PLÁŽ 

•  Dlouhá písčitá pláž leží přímo 

u areálu hotelu

• Bar

• Lehátka

POPIS 

• Recepce 

• 2 restaurace a 2 bary

• Fitness, wellness

• Konferenční místnost

•  Bazén pro dospělé a bazén pro 

děti

• Lehátka a slunečníky

INTERNET

•  Wi-Fi ve veřejných prostorách 

hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj s výhledem 

na hory

• Velikost pokoje cca 42 m²

•  Nachází se v přízemí nebo 

v 1. patře

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC

• Telefon, TV

• Bezpečnostní schránka 

• Minibar 

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

Standardní pokoj s výhledem 

na moře

• Velikost pokoje cca 42 m²

•  Stejně vybaven jako standardní 

pokoj s výhledem na hory

• Nachází se v 1. patře 

• Má balkon

Standardní pokoj s výhledem 

do zahrady a na moře

• Velikost pokoje cca 42 m²

•  Stejně vybaven jako standardní 

pokoj s výhledem na hory

• Nachází se v přízemí 

• Má vstup na zahradu

• Má terasu

Suite s výhledem na hory

• Velikost pokoje cca 78 m²

•  Stejně vybaven jako standardní 

pokoj s výhledem na hory

• Je prostornější

•  Má navíc oddělenou ložnici 

a obývací pokoj

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: dětský klub, plážový 

volejbal, tenis, fi tness

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, potápění

STRAVOVÁNÍ 

•  Snídaně nebo možnost 

polopenze 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.kempinski.com 

MAHÉ  SEYCHELY

Kempinski Seychelles Resort 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 6 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
HOTEL

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

Aktuální ceny 
a informace

LETIŠTĚ
MAHÉ CCA 36 KM

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

POLOHA

•  V blízkosti historická vesnice 

La Pass

•  Letiště Mahé cca 36 km

(transfer k lodnímu molu Bel 

Ombre cca 30 minut + poté 

cca 35 minut plavba lodí, 

za příplatek možný transfer 

helikoptérou cca 15 minut letu)

PLÁŽ 

•  Písčitá pláž, dlouhá cca 2,5 km, 

leží přímo u hotelu

•  Další známá pláž Anse Manlon 

cca 3 km

POPIS 

• Recepce

• 5 restaurací a bar

• Obchůdek

• Fitness, wellness

• Tropická zahrada

• Bazén

•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve veřejných prostorách, 

včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ

King Garden Vila

• Velikost vily cca 88 m²

•  Má výhled do zahrady a na horu 

Dauban

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Venkovní dešťová sprcha

• Telefon

• TV

• DVD přehrávač

• Bezpečnostní schránka 

•  Minibar za poplatek (2 lahve vody 

denně zdarma)

• Koutek k posezení

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Terasa s lehátky

• Dětská postýlka na vyžádání

King Beachfront Vila

• Velikost vily cca 101 m²

•  Stejně vybavena jako King Garden 

Vila

• Je prostornější

• Má výhled na moře

• Přímý přístup na pláž

• Plážová houpací síť

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: miniklub, fi tness, jóga 

(30 minut zkušební lekce), 

kulečník

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, tenis, potápění, 

rybaření, kurzy vaření, půjčovna 

kol

STRAVOVÁNÍ 

•  Snídaně, polopenze nebo 

možnost plné penze

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.hiltonseychelleslabriz.com 

• Luxusní dovolená

• Romantické místo

• Potápění a šnorchlování

Proč právě sem?

Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa 

SEYCHELY  SILHOUETTE
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR

HOTEL

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

MNOHO DALŠÍCH HOTELŮ NA    www.blue-style.cz

Aktuální ceny 
a informace

LETIŠTĚ
MAHÉ CCA 15 KM

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

POLOHA

• Klidné místo

• Leží v krásné oblasti Anse Forbans

• Hlavní město Victoria cca 25 km

•  Národní park Morne Seychelles 

cca 23 km

• Vyhlídka Morne Blanc cca 25 km

•  Národní botanická zahrada 

cca 24 km

• Čajová továrna cca 26 km

• Letiště Mahé cca 15 km

PLÁŽ 

•  Nádherná a populární písčitá pláž 

s bílým pískem Anse Forbans, leží 

přímo u areálu hotelu

• Pozvolný vstup do moře

•  Korálové útesy ideální pro 

šnorchlování a potápění

POPIS 

• Recepce 

• Restaurace

• Bar s výhledem na Indický oceán

• Obchůdek

• Wellness, fi tness

• Konferenční místnost

• Tropická zahrada

• Infi nity bazén

• Lehátka a slunečníky

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici ve 

veřejných prostorách hotelu a na 

pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj King Deluxe

• Má výhled na oceán

• Velikost pokoje cca 58 m2

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV

• Bezpečnostní schránka 

• Minibar

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Koutek k posezení

• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA

• Zdarma: plážový volejbal 

•  Za poplatek: fi tness centrum, 

služby wellness centra, masáže, 

potápění, rybaření

STRAVOVÁNÍ 

•  Snídaně, polopenze nebo 

možnost plné penze formou 

kulinářského bufetu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.doubletree3.hilton.com 

• Skvělá poloha

• Plážová dovolená

• Wellness centrum

Proč právě sem?

4,0

DoubleTree by Hilton Hotel Seychelles – Allamanda Resort & Spa 

MAHÉ  SEYCHELY

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 6 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR

HOTEL

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

Aktuální ceny 
a informace

4,0

STRAVOVÁNÍ
S | PP

LETIŠTĚ
MAHÉ CCA 17 KM

POLOHA

• Klidné místo

•  Centrum města Victoria 

cca 13 km

•  Národní park Morne Seychellois 

cca 7 km

• Vyhlídka Morne Blanc cca 9 km

•  Národní botanická zahrada 

cca 11 km

• Čajová továrna cca 10 km

• Letiště Mahé cca 17 km

PLÁŽ 

•  Písčitá pláž leží přímo u areálu 

hotelu

• Pozvolný vstup do moře

•  V blízkosti další krásná pláž Grand 

Anse, která potěší především 

zdatné surfaře, vzdálená 

cca 1,5 km od hotelu

POPIS 

• Recepce 

• 2 restaurace a 2 bary

• Obchůdky

• Fitness

• Wellness

• Konferenční místnost

• Bazén

• Lehátka a slunečníky

INTERNET

•  Wi-Fi připojení ve vybraných 

veřejných prostorách hotelu a na 

pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

 Standardní pokoj s výhledem 

na oceán

• Velikost pokoje cca 36 m2

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC

• Telefon

• SAT-TV

• Bezpečnostní schránka 

• Minibar

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

Standardní pokoj s výhledem 

do zahrady

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: miniklub, fi tness 

centrum, tenis (vybavení za 

poplatek)

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, sauna, parní lázeň, 

masáže, vodní sporty, potápění

STRAVOVÁNÍ 

•  Snídaně formou bufetu nebo 

možnost polopenze

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.minorhotels.com

• Luxusní dovolená

• Krásná pláž

• Wellness centrum

Proč právě sem?

SEYCHELY  MAHÉ

AVANI Seychelles Barbarons Resort & Spa 
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HOTEL

WI-FI
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PŘÍMO
U PLÁŽE
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Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
POLOPENZE

LETIŠTĚ
MAHÉ CCA 64 KM

POLOHA

• Klidné místo

•  Přírodní rezervace Vallée de Mai 

cca 8 km

• Muzeum Praslin cca 1,5 km

• Letiště Praslin cca 14 km

•  Letiště Mahé cca 64 km

(transfer k lodnímu molu 

cca 15 minut + poté cca 95 minut 

plavba lodí, nebo za poplatek 

letadlem cca 40 minut)

PLÁŽ

•  Krásná písčitá pláž s jemným 

bílým pískem, leží přímo u hotelu

• Pozvolný vstup do moře

• Lehátka a slunečníky

•  Hotel leží podél dlouhé známé 

pláže Cote d´Or Beach

POPIS

• Recepce

• 2 restaurace a bar

• Obchůdek

• Wellness

• Bazén

• Lehátka a slunečníky

INTERNET

•  Wi-Fi v lobby a na pokojích 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior

• Velikost pokoje cca 32 m2

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka

•  Minilednička na vyžádání (lahev 

vody zdarma)

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

Pokoj Deluxe

• Velikost pokoje cca 42 m2

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Superior

• Koupelna se sprchou i vanou

•  Má navíc obývací část 

s pohovkou

• Kávovar Espresso

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: Wi-Fi, plážový volejbal, 

stolní hry, kajaky

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, stolní tenis, jóga, 

rybaření, vodní sporty, půjčovna 

aut, vodní taxi

STRAVOVÁNÍ

• Polopenze

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.tsogosun.com

• Relaxace

• Přátelská atmosféra

• Krásná pláž

Proč právě sem?

PRASLIN  SEYCHELY

Paradise Sun 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až pro 2 děti ubytování zdarma 
1. dítě do 11 let | 2. dítě do 11 let
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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HODNOCENÍ TRIPADVISOR

HOTEL

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  

Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

LETIŠTĚ
MAHÉ CCA 67 KM

4,0

POLOHA

• Klidné místo

•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 1,7 km

•  Letiště Mahé cca 67 km (transfer 

k lodnímu molu cca 20 minut + 

poté cca 100 minut plavba lodí)

PLÁŽ

•  Písčitá pláž leží přímo u areálu 

hotelu

• Pozvolný vstup do moře

• Další menší pláže v okolí

POPIS

• Na mírném svahu

• Recepce 

• Restaurace a bar

• Obchůdek se suvenýry

• Konferenční místnost

• Bazén

• Slunečná terasa

• Lehátka a slunečníky

INTERNET

•  Wi-Fi ve veřejných prostorách 

hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Velikost pokoje cca 18 m²

• Vyzdoben v kreolském stylu

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon

• TV

• Minibar

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Superior

• Velikost pokoje cca 24 m²

•  Stejně vybaven jako standardní 

pokoj

• Je prostornější 

•  Má navíc set pro přípravu kávy 

a čaje

Rodinný pokoj

• Velikost pokoje cca 50 m²

•  Stejně vybaven jako pokoj 

Superior

• Je ještě prostornější

SPORT A ZÁBAVA

• Zdarma: šnorchlování

•  Za poplatek: půjčovna kol, 

potápění, rybaření

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně formou bufetu nebo 

možnost polopenze nebo plné 

penze

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.patatranseychelles.com

• Luxusní dovolená

• Krásná pláž

• Tropická zahrada

Proč právě sem?

SEYCHELY  LA DIGUE

Patatran Village 
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VÝLETY  SEYCHELY

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

Poznejte Mahé

Mahé, největší ostrov Seychelské republiky, 

nabízí mnoho krásných a zajímavých míst, 

které rozhodně stojí za návštěvu. K těm 

nejpopulárnějším patří Victoria, hlavní 

město a centrum ostrova. Zde můžete spa-

třit hodinovou věž, zavítáte do botanické 

zahrady s exotickými rostlinami, palma-

mi a obřími želvami. Nebude chybět ani 

prohlídka tržiště. Naobědváte se v jedné 

z místních restaurací. Poté zamíříte na his-

torický hřbitov Bel Air, který se táhne až 

k národnímu parku Morne Seychellois, dále 

k čajovým a vanilkovým plantážím a také ke 

slavné Mission Lodge s nádhernými výhle-

dy na hory a oceán. Cestou zpět se stihnete 

vykoupat v oceánu.

Mořské dobrodružství

Lodní výlet zahájíte vyplutím z přístavu na 

ostrově Mahé. Loď má prosklené dno a vy 

tak budete mít příležitost obdivovat krásy 

podmořského života z podpalubí. Během 

plavby můžete rovněž pobývat na palubě 

a pozorovat okolní přírodu a hory v poza-

dí. Oběd bude formou bufetu. Odpoled-

ne na vás již čekají průzračné vody oceá-

nu a korálové útesy. Je jen na vás, zda se 

vydáte za podmořským dobrodružstvím, 

anebo budete relaxovat na palubě lodi či se 

procházet po krásné exotické pláži.

Ostrovy Praslin a La Digue

Nezapomenutelnou návštěvu dvou pře-

krásných ostrovů lze absolvovat letecky 

nebo lodí. Jako první vás čeká Praslin, dru-

hý největší obydlený ostrov na Seychelách. 

Zavítáte do Květnového údolí (Vallée de 

Mai), které je součástí světového dědictví 

UNESCO a nachází se v národním parku. 

Uvidíte zde překrásnou exotickou faunu 

a fl óru (endemické kokosové palmy, čer-

né papoušky apod.). Následuje zastávka 

u pláže Anse Lazio, jež patří mezi nejkrás-

nější na světě. Následuje návštěva ostro-

va La Digue, kde si prohlédnete přírodní 

park L‘Union Estate se spoustou vzrostlých 

kokosových palem. Ve staré fabrice zhléd-

nete ukázku tradičního zpracování koko-

sových ořechů a výroby kokosového oleje. 

Projdete podél historického hřbitova, spat-

říte i nádherné koně a obří želvy. Odpole-

dne zakončíte odpočinkem na pláži Grand 

Anse, kde zároveň poobědváte.

Ostrovy Cousin, 
Curieuse a St. Pierre

Prožijete nezapomenutelný den plný 

poznávání Seychelských ostrovů. Během 

tohoto výletu navštívíte tři známé a velmi 

atraktivní ostrovy. První zastávka bude na 

ostrově Cousin, který je domovem vzác-

ného ptactva. Pokračujete na Curieuse, 

jenž vás okouzlí rozmanitou a fascinující 

přírodou. Kromě toho zde spatříte býva-

lou kolonii malomocných. Naobědváte se 

v typické kreolské restauraci. Odpoledne 

zakončíte na úchvatném ostrově St. Pierre, 

který je známý pro svůj bohatý podmořský 

život a úchvatné exotické pláže.  

Popisy výletů jsou pouze

informační a nezávazné. 

Bližší info o jejich programu 

obdržíte v destinaci. 

 Více na www.blue-style.cz
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THAJSKO  POPIS DESTINACE

Thajsko
OKOUZLUJÍCÍ 

KRÁLOVSTVÍ ÚSMĚVŮ

Phuket 234

Koh Yao Yai 242

Khao Lak 248

Krabi 254

Koh Samui 262

Mnoho dalších

hotelů najdete na

 www.blue-style.cz

Bangkok 270
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To musíte zažít!
Sníte o nezapomenutelné dovolené, na které pro-

střídáte bujarý noční život, procházky dokonalou 

krajinou, bezkonkurenčně nejlepší thajské masáže 

a odpočinek na dechberoucích plážích? Nebo toužíte pře-

devším po gastronomických zážitcích? Pak jste si nemohli 

vybrat lepší destinaci! To všechno vás v této zemi čeká.

Průměrné
teploty

Doba letu

CCA 12,5 hhhhhh2

THAJSKO

29°29°

ČR
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THAJSKO  POPIS DESTINACE

Perla Asie
Exotický ráj je synonymem pro Thajské království, které se zejména v posledních letech 

stalo velmi vyhledávanou a oblíbenou destinací! Přilákají vás okouzlující písčité pláže, 

přepychové buddhistické chrámy, dechberoucí krajina a ostrovy s panenskou přírodou. 

Fascinující kultura, usměvaví lidé a vynikající gastronomie jsou typickými znaky, jež cha-

rakterizují tuto úžasnou zemi, pyšnící se mnoha specifi ky. 

T
var Thajského králov-

ství připomíná hlavu 

slona, jehož chobot 

tvoří výběžek Malaj-

ského poloostrova. 

Rozkládá se v jihovýchodní Asii a je 

omýváno vodami Thajského záli-

vu a Andamanského moře. Severní 

část je velmi zelená a hornatá. Turis-

té sem míří především pro poznání 

národních parků. Jih je zase typický 

svými úchvatnými písčitými pláže-

mi. Thajsku se často přezdívá „země 

tisíců Buddhů“, jelikož buddhismus je 

zde patrný na každém kroku. Zpodo-

beniny Buddhy jsou posvátné. A ti, 

kdo se dopustí svatokrádeže, budou 

potrestáni vězením (včetně cizinců). 

Návštěva buddhistických chrámů 

a památek je povolena jen v dosta-

tečném oblečení, nejsou povoleny 

minisukně, odhalená ramena a krát-

ké kalhoty. 

Návštěva Thajska je vhodná téměř 

kdykoliv – země má tropické pod-

nebí a teplota se během celého roku 

pohybuje okolo 30 °C. Většina jižní-

ho Thajska má dvě období – sucha 

a deště, přičemž teplota vzduchu se 

téměř neliší. Suché období připadá 

na listopad až únor. Během března 

až května se mohou místy objevo-

vat dešťové přeháňky, jako před-

zvěst nadcházejících monzunů. Tyto 

měsíce zároveň bývají nejvíce hor-

ké. Během měsíců červen až říjen 

panuje období dešťů, kdy se i lehce 

ochladí vzduch. I v období dešťů je 

však návštěva Thajska bez problémů. 

Přeháňky trvají zpravidla jen krátký 

čas nebo přes noc. 

Řeč
Ofi ciálním jazykem je thajština. Běž-

ně se však domluvíte i anglicky.

Kuchyně
Je úžasně chutná a  levná. Najde-

te zde vše, na co si vzpomenete. 

Zejména mnoho druhů nudlí, moř-

ské plody, ohnivá kari, tropické ovoce 

a zeleninu. Pokrmy obsahují 4 chutě 

– sladkou, slanou, kyselou a pálivou. 

Měna
Měnovou jednotkou je thaj-

ský baht (THB), který se dělí na 

100 satangů. 1 CZK = cca 1,38 THB, 

1  USD  = cca 31,90 THB. Nejběž-

nější měnou pro směnu jsou USD. 

Kreditními kartami můžete platit 

v některých hotelech, obchodech 

a restauracích. Není problém s výbě-

rem hotovosti z bankomatů.

Elektrické napětí
220 V/50 Hz.  Zástrčky v hotelových 

komplexech bývají evropské, někde 

jsou amerického typu (tedy na dva 

ploché kolíky). Pokud tedy budete 

mít elektroniku, která nemá vidli-

covou zástrčku se dvěma kolíky bez 

uzemnění, budete potřebovat pří-

slušný adaptér. 

Cestovní pas, 
vízum a očkování
Občané ČR potřebují cestovní pas 

s dobou platnosti více než 6 měsíců 

od vstupu do Thajska. Občané ČR 

nepotřebují pro cestu do Thajska, 

do 30 dnů pobytu, za účelem turis-

tiky víza. Každý, kdo do země vstu-

puje na bezvízový režim, musí být 

schopen (na vyžádání imigračního 

úřadu v  Thajsku) prokázat fi nanč-

ní hotovost – ekvivalent k 20 000 

bahtů/os. či  40  000  bahtů/rodina 

(nicméně to, zda to po dotyčném 

bude vyžadováno, je v kompeten-

ci thajského imigračního úředníka). 

K povolení vstupu na území se vyža-

duje očkovací průkaz pouze od osob 

přijíždějících z  oblastí s  výskytem 

infekčních nemocí, jako např. žlutá 

zimnice. Pokud plánujete vyrazit do 

odlehlých částí země, zvažte alespoň 

základní očkování proti žluté zimnici, 

žloutence, tyfu a malárii.

Celní a devizové předpisy
Do Thajska lze bezcelně dovážet věci 

Národní parky
Hřmící vodopády, 

bohatá fauna, fl óra 
a dokonalé přírodní 

scenérie – to vše 
a daleko víc nabízí 

thajské národní parky!

Masáže
Dáváte přednost 

odpočinku a relaxu? 
Thajské masáže jsou 

proslulé po celém světě 
a dokonale si při nich 

odpočinete!

Nádherné pláže
Exotické pláže, 

průzračná voda 
a romantické zálivy

jsou typické pro tuto 
čarokrásnou zemi. To je 

ta pravá dovolená!
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Velvyslanectví ČR v Thajsku

71/6 Ruam Rudee Soi 2, 

Ploenchit Rd.

Lumpini, Pathumwan, 

Bangkok 10330

Kingdom of Thailand

   +66 225 092 23, 225 092 24

  bangkok@embassy.mzv.cz 

  www.mzv.cz/bangkok

Velvyslanectví Thajského 

království v ČR

Romaina Rollanda 3, 

160 00 Praha 6 – Bubeneč

   +420 220 570 055

+420 220 571 435

   info@thaiembassy.cz

thaisecretariat@seznam.cz

  www.thaiembassy.cz

Důležité kontakty

Průměrné teploty během roku

Mapa

Kompletní a aktuální informace o režimech vstupu, zastupitelských úřadech a zdravot-

ních dokladech (např. povinné očkování) naleznete na www.mzv.cz.

Časový rozdíl
+ 5 hodin v době letního času
+ 6 hodin v době zimního času

Měna
thajský baht
1 THB = 100 satangů

Hlavní město
Bangkok

Elektrické napětí
220 V / 50 Hz

Ofi ciální jazyk
thajština

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

27 27 28 28 30 28 31 29 30 30 30 30 30 29 30 29 30 29 29 29 28 29 26 28

Jde o denní teploty a mají orientační charakter. Počasí v destinacích se může změnit 

v závislosti na vnějších vlivech, které nemůžeme ani ovlivnit, ani předpokládat předem.

THAJSKO

Bangkok

Koh Samui

Phuket

Krabi

BARMA
LAOS

KAMBODŽA

JIHOČÍNSKÉ
MOŘE

Khao Lak

Koh Yao Yai

pro osobní potřebu neobchodního 

charakteru v přiměřeném množství 

(například max. 1 l alkoholického 

nápoje a 200 ks cigaret). Je zakázán 

dovoz a  vývoz narkotik, obscén-

ních materiálů a publikací; zakázán 

je rovněž vývoz výbušnin (včetně 

petard). Mezi druhy zboží, jejichž 

dovoz a vývoz je omezen (tj. podléhá 

předchozímu schválení nebo povo-

lení příslušných vládních úřadů), pat-

ří při dovozu: střelné zbraně a stře-

livo, komunikační zařízení a příruční 

krátkovlnné vysílačky s přijímačem, 

rostliny a  jejich části, zvířata, kos-

metické výrobky, vodní živočichové, 

např. piraně); při vývozu: starožitnos-

ti, napodobeniny Buddhy (s výjimkou 

menších kusů běžně prodávaných 

na  stáncích) a  náboženské před-

měty (příslušné povolení většinou 

zajistí již prodejci), divoká a domácí 

zvířata, jako např. ptáci, opice, kočky, 

dále střelné zbraně a střelivo. Cestu-

jící, kteří budou přistiženi při poku-

su o bezcelní odbavení zboží pod-

léhajícího clu a zboží, jehož dovoz 

a vývoz je zakázán nebo omezen, 

zaplatí pokutu ve výši čtyřnásobku 

ceny tohoto zboží a cla; zboží jim 

bude následně zabaveno.

Pláže, slunečníky a lehátka
Thajsko se pyšní překrásnými plá-

žemi, kde se vysoké palmy naklá-

nějí nad bělostným pískem. Pozor 

– zhruba na 50 plážích byl nově 

zaveden striktní zákaz kouření. Tep-

lé vody Thajského zálivu a Andaman-

ského moře skrývají pestrý podmoř-

ský život, který tuto zemi řadí mezi 

nejlepší potápěčské lokality na svě-

tě. Lehátka a slunečníky si na veřej-

ných plážích můžete pronajmout za 

poplatek. Cena se pohybuje v roz-

mezí 50–200 THB/den. Hotely zpra-

vidla poskytují lehátka i slunečníky 

zdarma. Nudistické opalování je na 

veřejných plážích zcela nepřístupné. 

V rezortech se můžete setkat s částí 

vyhrazenou pro nudisty. Na většině 

pláží naleznete bary a nabídku vod-

ních sportů. V oblasti Phuket jsou na 

veřejných plážích lehátka zakázaná. 

Na některých místech je možné pro-

najmout si za poplatek slunečník. 

Hotelové komplexy, které jsou pří-

mo u pláže, poskytují lehátka a slu-

nečníky, ale vždy platí, že je zakázá-

no lehátka pokládat na písek. Lehátka 

mohou být na travnaté ploše v těsné 

blízkosti pláže.

Kategorie ubytování
Hotely v  Thajsku nemají oficiál-

ní kategorii ubytování, jak je běžné 

u jiných světových destinací. Hodno-

cení Blue Style vyplývá z doporučení 

asociace hotelů, pokud jsou nabíze-

né hotely jejich členem, z doporuče-

ní partnera v destinaci a současně 

přihlíží ke kvalitě a rozsahu nabíze-

ných služeb v porovnání s cenou za 

dané ubytovací zařízení. 
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Phuket
Phuket v Andamanském moři je největším thajským ostrovem 

s rozlohou 543 km². Díky své poloze patří k nejnavštěvovanějším 

místům jihovýchodní Asie. Moderní ostrov, obnovený po tsunami 

v roce 2004, disponuje nádhernými plážemi, zachovalou přírodou 

i bohatým nočním životem. Kromě toho nabízí takřka neomezené 

sportovní vyžití a spoustu atraktivních míst.

J
estliže hledáte krásné 

dlouhé pláže s komplet-

ním servisem, trochu 

luxusu i kvalitní hotely, je 

Phuket ideálním místem 

pro vás. Nabízí od všeho trochu – 

projížďky na slonech, jízdu na koních 

po pláži, výborné potápěčské loka-

lity, velké množství chrámů, tradiční 

thajskou kuchyni a hlavně všudypří-

tomné thajské úsměvy a milé oby-

vatele. Díky pozvolna se svažujícímu 

vstupu do moře je Phuket optimální 

lokalitou pro děti i neplavce.

Phuket, který ze dvou třetin tvoří 

hory, se nachází cca 700 km jižně 

od hlavního města Bangkok. Letiště 

leží na severní straně ostrova. Z Phu-

ketu se lze také velmi snadno dostat 

na okolní ostrovy. Trajekt na Koh Phi 

Phi odplouvá 3x denně. Nejideálněj-

ším dopravním prostředkem na ost-

rově jsou skútry, jejichž půjčovny se 

nacházejí na každém rohu.

Nejlepším obdobím pro návštěvu 

Phuketu je listopad až březen. Tyto 

měsíce jsou chladnější díky severo-

východnímu monzunu – teploty se 

pohybují mezi 24 až 32 stupni Cel-

sia. Také vlhkost vzduchu je v těch-

to měsících nižší. Od července do 

října panuje dlouhé období dešťů. 

Nejteplejšími měsíci jsou duben 

a květen, kdy se teploty vyšplhají až 

ke 36 stupňům.

Oblíbenou atrakcí je Velký Buddha. 

Socha, která měří 45 metrů, je vidi-

telná přes polovinu ostrova. Poblíž 

spatříte přibližně tunu vážící bron-

zový zvon. Za zády sochy stojí ješ-

tě jeden menší, 12metrový Buddha. 

Na ostrově naleznete mnoho budd-

histických chrámů. Nejznáměj-

ší a největší z nich je Wat Chalong, 

který leží asi 8 km jižně od hlavního 

města. Wat Phra Thong je specifi cký 

zobrazením Buddhy, napůl zanoře-

ného do země. Dalšími významnými 

chrámy jsou 500 let starý Wat Phra 

Nang Sang, Wat Suwan Khiri Khet 

– jediný chrám na pláži Karon, Wat 

Srisoonthorn, který zobrazuje Budd-

hu vstupujícího do nirvány, nebo Wat 

Putta Mongkon nacházející se v cen-

tru hlavního města.

Na území Phuketu se rozkládá něko-

lik národních parků. Laem Phrom-

thep je oblíbený pro skvělý výhled 

na zapadající slunce. Khao Phra 

Thaeo je významný, protože zde 

leží poslední deštný prales na Phu-

ketu. Národní park Sirinat je pokry-

tý mangrovými lesy a nachází se tu 

močál se slanou vodou. Na ostrově 

také najdete rehabilitační centrum 

pro gibony, které pomáhá zvířata 

držená v zajetí vrátit do volné příro-

dy. Jedinečným zážitkem je návštěva 

krokodýlí farmy a akvária, kde uvidíte 

hejna exotických ryb a korálů.

Mezi nejoblíbenější činnosti na ost-

rově patří šnorchlování a  potápě-

ní. Voda je krásně teplá a čistá, pod 

hladinou je k vidění obrovské množ-

ství nejrůznějších druhů ryb a moř-

ských živočichů. Phuket nabízí také 

velmi příznivé podmínky pro jachting 

a  windsurfi ng. S  rozvojem tohoto 

sportu se na ostrově rozšiřuje nabíd-

ka půjčoven lodí. Najdete tu i něko-

lik golfových hřišť různých velikostí.

Letoviska
• Patong Beach patří mezi nejzná-

mější a  nejrušnější pláže v  oblasti 

Phuket. Tato oblast nabízí jak spoustu 

příležitostí ke koupání, tak i k zábavě. 

Na pláži se celoročně prohání velké 

množství vodních skútrů a během 

období dešťů se zde vyskytují silné 

proudy. V sousedství této oblasti se 

nacházejí další velmi navštěvované 

pláže Kata a Karon. 

• Karon Beach je druhá největ-

ší pláž na ostrově Phuket a řadí se 

mezi nejvhodnější a nejlepší místa 

ke koupání. Hotelové rezorty lemu-

jí pobřeží této pláže, která je stá-

le nedotčena rozvojem. Naleznete 

zde korálové útesy, jež jsou na již-

ním okraji pláže. 

• Kata Beach. Kata je pláž, která je 

rozdělena na Kata Yai (Velká Kata) 

a Kata Noi (Malá Kata). Moře je zde 

velmi klidné a nabízí tak skvělé pod-

mínky pro plavání a  současně je 

tato část daleko klidnější než např. 

Patong Beach. Severní konec této 

pláže nabízí také korálový útes se 

spoustou druhů ryb a korálů. 

• Bang Tao Beach je zátoka, která 

se pyšní 8 km dlouhou pláží s bílým 

pískem a krásnou modrou vodou. 

Na jihu se nacházejí tříhvězdičkové 
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PHUKET

PHUKET

Mai Khao Beach

Nai Thon Beach

Bang Tao Beach
Surin Beach

Patong Beach

Karon Beach

Kata Beach
ANDAMANSKÉ

MOŘE

hotelové rezorty s bungalovy, upro-

střed se rozprostírá komplex čtyř- 

a pětihvězdičkových hotelů Lagu-

na Phuket. Sever je spíše osamělým 

pruhem písku, který nabízí především 

klid a ničím nerušené koupání.

• Surin Beach. Krásná pláž se širo-

kým pruhem bílého písku je typická 

světle tyrkysovou vodou v  mělči-

nách, která přechází v sytě modrou 

na horizontu. Podél pláže se nachá-

zejí krásné wellness rezorty, ale také 

několik skvělých restaurací nabíze-

jících ryby a výborné koktejly. Tuto 

oblast je velmi snadné si zamilovat.

• Nai Thon Beach. Pláž se zlatavým 

pískem je přesným opakem tradiční-

ho phuketského ruchu. Pokud touží-

te po klidu a odpočinku, tak právě Nai 

Thon Beach je tím pravým místem. 

• Mai Khao Beach. Tato pláž je nej-

delší na celém Phuketu. Jedná se 

o klidné místo, kde mezi listopadem 

a únorem kladou na pláži mořské 

želvy svá vejce. Vzhledem k tomu, 

že jsou zde silné spodní proudy, je 

při plavání nezbytná obezřetnost, 

na druhou stranu mimo víkendů 

a svátků je toto místo téměř osamělé 

a nabízí tak možnost ničím neruše-

ného odpočinku. 
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Aktuální ceny 
a informace

WI-FI
ZDARMA

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

PLÁŽ
CCA 1 KM

LETIŠTĚ
PHUKET CCA 35 KM

POLOHA

• Klidné místo

• Restaurace a bary cca 100 m

• Letiště Phuket cca 35 km

PLÁŽ

•  Písčitá pláž Patong Beach 

cca 1 km

• Možnost využít hotelový minibus

• Pozvolný vstup do moře

POPIS

• Recepce

• 2 restaurace, 3 bary

• Fitness

• Wellness

• Konferenční místnost

• Několik bazénů

• Bazén pro děti

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

ve veřejných prostorách a na 

pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC

• Vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV

• Minibar za poplatek

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Deluxe s výhledem na moře

Rodinný pokoj s výhledem 

na moře

• Vybaven stejně jako pokoj Deluxe

• Prostornější 

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: dětský klub, fi tness 

centrum

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, minigolf

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, možnost polopenze 

nebo plné penze (snídaně 

formou bufetu, obědy a večeře 

servírované)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.kalimaresort.com

• Luxusní rezort

• Infi nity Pool

• Služby na vysoké úrovni

Proč právě sem?

4,0PHUKET  PATONG BEACH

Kalima Resort & Spa Phuket 
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Aktuální ceny 
a informace

4,0

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

WI-FI
ZDARMA

LETIŠTĚ
PHUKET CCA 45 KM

POLOHA

• Klidné místo 

• Na hlavní ulici

•  Nejbližší nákupní možnosti jsou 

cca 200 m

• Autobusová zastávka cca 20 m

• Město Phuket cca 30 km

• Letiště Phuket cca 45 km

PLÁŽ

•  Hotel leží přímo u krásné písčité 

pláže Patong Beach

• Pláž oddělena místní komunikací 

• Plážové osušky zdarma

POPIS

•  Hlavní budova a 2 křídla (Sunset, 

Graceland)

• Recepce, směnárna

• Zahrada

• 5 restaurací, 4 bary

• Kavárna

• Obchůdky

• Wellness, kadeřnictví

• Konferenční místnost

•  Bazén pro dospělé a bazén pro 

děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

•  Internetový koutek zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe

•  Koupelna s vanou a sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka

• Minibar za poplatek

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

• Balkon

Pokoj Deluxe s výhledem na bazén

SPORT A ZÁBAVA

• Zdarma: dětský klub

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, kulečník, sauna

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze nebo 

možnost plné penze (snídaně 

formou bufetu, obědy nebo 

večeře servírované)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.phuketgraceland.com

Pozn.: Dítě sdílí lůžko s rodiči. Při-

stýlku je možné zajistit pouze za 

poplatek.

• Aktivity pro děti

• Široké sportovní vyžití

• Skvělá poloha

Proč právě sem?

PATONG BEACH  PHUKET

Phuket Graceland Resort & Spa 
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Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

PLÁŽ
CCA 400 M

LETIŠTĚ
PHUKET CCA 45 KM

POLOHA

•  Nejbližší restaurace, bary 

a obchůdky cca 100 m

• Centrum města Phuket cca 12 km

•  Minibus na Phuket Beach a do 

města Phuket zdarma

• Letiště Phuket cca 45 km

PLÁŽ 

• Písčitá pláž cca 400 m 

• Pozvolný vstup do moře

• Bar

POPIS

• Recepce

• 2 restaurace

• 2 bary

• Fitness

• Wellness

• 2 bazény

• Bazén pro děti

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici ve 

veřejných prostorách, včetně 

pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Minilednička

• Bezpečnostní schránka 

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

Pokoj Deluxe

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Superior

• Prostornější

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: dětské hřiště, fi tness 

centrum, stolní tenis

•  Za poplatek: kulečník, služby 

wellness centra, masáže, vodní 

sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, možnost polopenze 

nebo plné penze (snídaně 

formou bufetu, obědy nebo 

večeře servírované)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.deevanapatong.com

Pozn.: Dítě sdílí lůžko s rodiči. Při-

stýlka je možná pouze za poplatek.

• Wellness

• Wi-Fi zdarma

• Noční život na dosah

Proč právě sem?

PHUKET  PATONG BEACH

Deevana Patong Resort & Spa 
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WI-FI
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Aktuální ceny 
a informace

4,0

STRAVOVÁNÍ
SNÍDANĚ

PLÁŽ
CCA 950 M

LETIŠTĚ
PHUKET CCA 47 KM

POLOHA

• Na hlavní ulici 

• Živější atmosféra

•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 700 m

•  Nejbližší restaurace a bary 

cca 700 m

• Letiště Phuket cca 47 km

PLÁŽ 

•  Písčitá pláž se nachází cca 950 m 

od hotelu

•  Od hotelu je oddělena místní 

komunikací

• Pozvolný vstup do moře

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky za poplatek

POPIS

• Recepce

• Restaurace 

•  Bezpečnostní schránky na 

recepci

• Bazén s oddělenou částí pro děti

•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET 

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior

• Elegantně zařízený

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC

• Telefon

• TV

• Minibar zdarma

• Minilednička zdarma

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA

•  Za poplatek: nabídka vynikajících 

thajských masáží, možnost 

pronajmout si silniční skútr

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně formou bufetu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.katasilversandbyeazy.com • Odpočinková dovolená

• Relaxace

• Poklidná atmosféra

Proč právě sem?

KATA BEACH  PHUKET

Kata Silver Sand 
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HOTEL

WI-FI
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First Minute
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Aktuální ceny 
a informace

4,0

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

PLÁŽ
CCA 50 M

LETIŠTĚ
PHUKET CCA 45 KM

POLOHA

• Klidné místo na hlavní ulici

•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary jsou v blízkosti

•  V docházkové vzdálenosti 

oblíbená Patong Beach

• Letiště Phuket cca 45 km

PLÁŽ 

• Písčitá pláž cca 50 m od hotelu

•  Pláž je od hotelu oddělena místní 

komunikací

• Plážové osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• Restaurace a 2 bary

• Tropická zahrada

• Bezpečnostní schránky

•  Konferenční a společenská 

místnost

•  3 venkovní bazény, jeden s částí 

pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení v lobby a na 

recepci zdarma

•  Wi-Fi připojení možné 

i v některých pokojích za 

poplatek

UBYTOVÁNÍ

Standardní pokoj

• Velikost pokoje cca 30 m2

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV

• Minilednička

• Balkon s výhledem do zahrady

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Superior

• Velikost pokoje cca 36 m2

•  Stejně vybaven jako standardní 

pokoj

•  Balkon s výhledem na moře nebo 

na bazén

SPORT A ZÁBAVA

• Zdarma: dětský klub

•  Za poplatek: masáže a vodní 

sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze nebo plná 

penze (snídaně formou bufetu, 

obědy a večeře jsou servírované)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.phuket-islandview.com

Pozn.: Při obsazenosti 4 osob 

v jednom pokoji je možné zajistit 

pouze 1 přistýlku (další nelze zajistit 

ani za příplatek).

• Ideální poloha

• Tropická zahrada

• Klidná dovolená

Proč právě sem?

PHUKET  KARON BEACH

Phuket Island View 
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PHUKET  THAJSKO

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

Phuket City Tour

Navštívíte největší buddhistický chrám 

v  Phuket Wat Chalong, zhlédnete hadí 

a krokodýlí show, uvidíte plantáže kau-

čukových stromů. Kromě toho si prohléd-

nete továrnu na šperky, kde si budete moci 

některý z originálů i zakoupit. V neposled-

ní řadě zjistíte, proč nikdy nekoupíte kešu 

ořechy i se skořápkami. Odpověď na tuto 

otázku najdete během návštěvy zpracovny 

kešu ořechů.

Phuket FantaSea Show
Úžasná podívaná! Svět Fantazie vás pře-

kvapí thajským folklórem, kouzly, létajícími 

tanečníky, prvotřídní akrobacií, pyrotech-

nickými efekty a cirkusovým představe-

ním, jehož součástí je mimo jiné 16 slonů, 

množství ptáků, buvoli i  tygři. Po před-

stavení se můžete projít po karnevalové 

vesnici. Tam lze navštívit jedinečnou zoo 

s bílými zvířaty, tzv. albíny. Na závěr pove-

čeříte v jedné ze dvou luxusních restau-

rací s bohatým bufetem. Golden Kinna-

ree nabízí především široký výběr thajské 

i evropské kuchyně, Suriyamas zase spe-

ciality z mořských plodů.

Malá Amazonie
Neuvěřitelné dobrodružství v národním 

parku Khao Sok. Toto úžasné místo se 

rozprostírá jak v deštných pralesích, tak 

i velkých vápencových horách a hlubo-

kých údolích. V rámci tohoto celodenního 

výletu navštívíte Sea Turtle Conservation 

Center. Projedete se na slonech a dokon-

ce se s nimi budete moci koupat. Unikát-

ní je také koupání přímo pod vodopády 

v samém srdci džungle.

Tajemství oblasti Krabi

Navštívíte Suvan Kuha (Jeskynní chrám), 

v jehož okolí žijí stovky opic. Dominantou 

hlavní jeskyně je obrovská socha ležícího 

Buddhy. Součástí celodenního výletu je 

projížďka na slonech. Výlet pokračuje do 

Tiger Cave Temple. Jde o rozlehlý budd-

histický chrám, který působí jako přírodní 

bludiště. Chcete-li se podívat do samot-

ného srdce chrámu, musíte zdolat více než 

1 200 schodů vedoucích na vrchol věže. 

Odtud se vám naskytne panoramatický 

výhled na Andamanské moře, tropické 

ostrovy, prales a obrovskou sochu sedící-

ho Buddhy. Výlet je zakončen prohlídkou 

městečka Krabi a projížďkou lodí po řece 

Krabi kolem mangrovových porostů až 

k jeskyním Khao Khanap Nam s úžasnými 

krápníky a lidskými kosterními pozůstatky.

Ostrovy Phi Phi

Navštívíte Phi Phi, nádherné ostrovy Anda-

manského moře. Právě tady najdete zátoku 

Ao Maya a nad ní pláž, kde se natáčel fi lm 

Pláž s Leonardem di Capriem. Také doplu-

jete na ostrov Khai, který je pro své bílé 

pláže a tyrkysové moře přezdíván Bounty. 

Toto místo je ideální pro šnorchlování, pro-

tože je ostrov obklopen korálovými útesy.

Super Safari

Celodenní výlet je ideální zejména 

pro milovníky adrenalinu, protože jde 

o extrémně zábavné dobrodružství. Pod 

dohledem profesionálních průvodců 

budete sjíždět divokou řeku, následuje 

projížďka na slonech přes kaučukové plan-

táže a ovocné zahrady, navštívíte vodo-

pády a smaragdová jezírka, ve kterých se 

lze i vykoupat. Výlet zakončíte hodinovou 

projížďkou na terénních čtyřkolkách.

Hanuman zipline
Tři hodiny plné zábavy v korunách stromů 

džungle ostrova Phuket. Flying Hanuman 

Zipline se rozkládá na 80 000 m2 a čeká tu 

na vás 28 visutých plošin, 15 zipline, tedy 

lan, na kterých se svezete přes různá údo-

lí, 2 cesty pro slaňování, vzdušné mosty 

a 3 točitá schodiště. Doslova proletět se 

mezi stromy lze na 400 m dlouhém laně.

Delfíní show
Čekají na vás úžasní delfíni Ami, Alice, 

Maya, Casper a stejně zábavní tuleni Máša 

a Ponchik. Zjistíte, jak jsou hraví, inteligent-

ní a zábavní. Jedinečná show, kde lze vidět 

tato úžasná stvoření tak blízko. Dokonce 

s nimi můžete plavat a potápět se.

Potápění u ostrovů Phi Phi
Jedinečný zážitek z potápění na úžasném 

místě! To jsou ostrovy Phi Phi v Andaman-

ském moři. Vápencové stěny pod hladinou 

zdobí koráli, gorgonie a mořské houby. Jde 

o pestrobarevnou korálovou zahradu, kde 

spatříte snad všechny druhy mořského 

života. Žraloky leopardí a útesové, moř-

ské želvy, jehlice krokodýlí atd.  

Popisy výletů jsou pouze

informační a nezávazné. 

Bližší info o jejich programu 

obdržíte v destinaci. 

 Více na www.blue-style.cz
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THAJSKO  KOH YAO YAI

Koh Yao Yai
Takřka absolutní klid, mnohdy až liduprázdné písčité pláže, úžas-

ný podmořský život, nedotčená příroda včetně bujných porostů 

mangrove a absence jakýchkoliv vymožeností civilizace – takto 

lze charakterizovat nádherný thajský ostrov Koh Yao Yai. Ten se 

nalézá zhruba 15 km (necelou hodinu lodí) na východ od Phuketu 

a stejně tak daleko – ovšem na západ – od provincie Krabi.

K
oh Yao Yai se pyšní stra-

tegickou polohou poblíž 

zálivu Phang Nga a  ne 

nadarmo se mu přezdívá 

„zapomenutý ostrov“.

Dovolená na exotickém ostrově Koh 

Yao Yai je určená především intro-

vertům a milovníkům krásné přírody. 

A samozřejmě výhradně těm, co ji 

nehodlají ničit. Plážoví prodejci vás 

rušit nebudou, maximálně občas 

zaskřehotá zvědavá opice. Po ránu 

vás nevzbudí troubící auta nebo 

zvonící tramvaje, ale naopak šumě-

ní džungle, jež začíná jen malý kou-

sek od pláže. K těm nejvyhlášenějším 

se řadí Loh Pared Bay na západním 

pobřeží. Díky minimálnímu rozdí-

lu mezi přílivem a  odlivem je zde 

zaručeno celodenní koupání a navíc 

odsud lze sledovat nezapomenutel-

ný západ slunce.

Místní – převážně muslimští – oby-

vatelé, jichž tu na ploše 90 km2 žije 

přibližně osm tisíc, jsou velice přátel-

ští. Uchovávají si vlastní kulturu a tra-

diční životní styl. Živí se zejména pěs-

továním rýže, kaučuku, kokosových 

ořechů a kešu, rozšířený je taktéž 

rybolov. Oblast je známá chovem 

mořských živočichů, tudíž si může-

te pochutnat například na výbor-

ném humrovi. Restaurace s  alko-

holem či supermarkety budete na 

ostrově Koh Yao Yai hledat marně. 

Alkoholické nápoje jsou však k mání 

v hotelu a také v menším obchodě 

u vesnice Chong Lad. Co se bank 

týče, ty tady neobjevíte, avšak ban-

komaty jsou k dispozici v turistických 

zónách (např. ve vesnici Phru Nai, kde 

je i nemocnice) a na úřadech. Smě-

nárny fungují jen ve větších rezor-

tech. Kriminalita je na ostrově téměř 

nulová.

Vnitrozemí je zalesněné, jeho sou-

částí je i hustá síť menších řek. Tou-

žíte-li thajský ostrov Koh Yao Yai 

během dovolené procestovat, lze si 

zapůjčit kolo, motorku nebo terén-

ní jeep. Záleží na tom, jak velkou 

vzdálenost máte v  plánu překo-

nat a do jakých končin se hodláte 

vydat. Mimo jiné lze navštívit farmu, 

kde se pěstuje gumovník. Přitažlivou 

atrakcí jsou rýžová políčka, nejen děti 

nadchne opičí show. Vnitrozemí 

ostrova je možné poznat i na kaja-

ku, avšak ideálně se zkušeným prů-

vodcem. Spletitá síť vodních kanálů je 

pro cizince potencionální pastí, velmi 

snadno tu zabloudí. 

Ve volném čase lze absolvovat lekci 

jógy nebo thajského boxu, zajít si na 

pravou thajskou masáž. Na své si při-

jdou rovněž potápěči. Velmi oblíbené 

jsou kurzy thajského vaření. Mimo-

chodem – chcete dokonale otestovat 

asijskou gastronomii? V tom přípa-

dě můžete jízdu po ostrově pokaždé 

spojit s posezením v některé z restau-

rací, kde vám ochotně naservírují 

místní speciality dle vlastního výbě-

ru či doporučení kuchaře. 

Chcete-li si udělat výlet na soused-

ní, o polovinu menší ostrov Koh Yao 

Noi (45 km2), lze využít pravidelné-

ho lodního spojení. „Ostrov dlouhý 

velký“ a „Ostrov dlouhý malý“, jak zní 

doslovný překlad jejich názvů, jsou 

od sebe vzdáleny pouze několik 

set metrů. Koh Yao Noi má – kro-

mě restaurací a obchůdků – vlastní 

školu, nemocnici i policejní stanici. 

V okolí stojí dřevěné domky, spatří-

te kaučukové plantáže, mangrovové 

stromy i buvoly koupající se v rýžo-

vých polích. Jsou zde samozřejmě 

senzační pláže – poloprázdné i zcela 

opuštěné. Na jihovýchodním výběž-

ku ostrova Koh Yao Noi se nalézá pláž 

Lom Lae, jež je považována za vůbec 

nejkrásnější z celého souostroví Ko 

Yao (neboli Koh Yao). 

Perfektní plavání a opalování však 

zažijete i na většině ostatních plá-

ží ostrova Koh Yao Noi. Milujete-

li šnorchlování, budete se báječ-

ně cítit například v zátoce Khlong 

Son. Pláž je stíněná borovicemi 

a je pokrytá jemným bílým pískem. 

V  blízkosti břehu se rozprostírá 

neporušený korál, lze tedy pozoro-

vat bohatý podmořský život. Znač-

ně fotogenická je kamenitá pláž Tha 

Khao. Když nastane odliv, můžete 

z ní suchou nohou dojít až na ostrů-

vek Ko Nok.

Z ostrova Koh Yao Yai se lodí dosta-

nete rovněž na Phuket (do přístavů 

Bang Rong a Rassada) či do provin-

cie Krabi (přístav Thalane). Turisty 

láká také romantická plavba s pikni-

kem na palubě lodi či výlet do míst, 

kde se v 70. letech natáčela jedna 

z  bondovek. V  zálivu Phang Nga 

spatříte desítky malých scénických 

ostrovů, mezi nimiž budete proplou-

vat na lodi, dále jeskyně, muslimskou 

plovoucí vesnici a spoustu dalšího. 

Byla by tak trochu škoda strávit celou 

dovolenou pouze na hotelu a v jeho 

blízkém okolí. I když je pravda, že 

rezorty se nalézají v místech, která 

si častokrát zamilujete už na první 

pohled. Pojďme si tyto lokality ales-

poň stručně představit:
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Letoviska
• Bo Le Bay. Příhodným místem je Bo 

Le Bay v jihozápadním cípu ostrova. 

Nalézá se zde několik hotelů a také 

potápěčská základna. Hlavním láka-

dlem je dlouhá a široká pláž se zářivě 

bílým pískem. Je zakončená přístav-

ním molem Loh Jak Pier.

• Lae Bay. Severně od středu východ-

ního pobřeží ostrova Koh Yao Yai se 

rozprostírá atraktivní písčitá pláž 

zakončená mysem. Hotel tady stojí 

pouze jeden, tudíž si během relaxace 

užijete dostatek soukromí. 

• Loh Pared Bay. V centru západního 

pobřeží leží nejdelší a nejširší pláž na 

ostrově, zakončená strmým skalna-

tým mysem. V zálivu je několik uby-

tovacích zařízení všech kategorií.    

KOH YAO YAI  THAJSKO

ANDAMANSKÉ
MOŘE

KOH YAO YAI

Bo Le Bay

Lae Bay

Loh Pared Bay

ZÁLIV PHANG NGA
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LETIŠTĚ
PHUKET CCA 60 KM

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

POLOHA

•  Nejbližší restaurace a bary 

cca 200 m

• Letiště Phuket cca 60 km

PLÁŽ 

• Písčitá pláž přímo u hotelu 

• Pozvolný vstup do moře

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• 7 restaurací, 4 bary

• Obchůdky

• Fitness

• Wellness

• Kadeřnictví

• Bazény pro dospělé

• Bazén pro děti

•  Lehátka a matrace u bazénů 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici ve 

veřejných prostorách hotelu a na 

pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

 Pokoj Supreme Deluxe s výhledem 

na moře 

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV, DVD přehrávač

• Minilednička

• Minibar 

• Bezpečnostní schránka 

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon 

Pool Villa s výhledem na moře

•  Stejně vybavená jako pokoj 

Supreme Deluxe

• Prostornější

• Oddělená ložnice

• Vlastní bazén a vířivka

Royal Grand Pool Villa

• Dvoupodlažní vila

• Velmi prostorná

• Bazén s vířivkou

• 2 koupelny

• Panoramatický výhled na moře

• Vhodná pro větší skupiny

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: dětský klub, dětské 

hřiště, plážový volejbal, fi tness

•  Za poplatek: wellness, masáže, 

lekce thajského boxu, lekce 

tance, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, možnost polopenze 

nebo plné penze (snídaně 

formou bufetu, obědy a večeře 

servírované)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.santhiya.com

• Luxusní hotel

• Exotická atmosféra

• Bohaté sportovní vyžití

Proč právě sem?

KOH YAO YAI  PHANG NGA

Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa 

INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  
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Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP | AI | UAI

LETIŠTĚ
PHUKET CCA 60 KM

POLOHA

•  Nejbližší restaurace a bary 

cca 100 m

• Letiště Phuket cca 60 km

PLÁŽ 

•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu 

• Pozvolný vstup do moře

• Bar

POPIS

• Recepce

• Restaurace, 3 bary

• Fitness

• Bazén 

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ

Villa Superior

• Klimatizace 

•  Tropická koupelna s venkovní 

sprchou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV, DVD přehrávač

• Minilednička

• Bezpečnostní schránka 

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Terasa s posezením

Villa Deluxe

•  Stejně vybavená jako Villa 

Superior

• Prostornější

Deluxe Pool Villa

•  Stejně vybavená jako Villa 

Superior

• Prostornější 

• Vlastní bazén

Beachfront Deluxe Pool Villa

•  Stejně vybavená jako Villa 

Superior

• Prostornější 

• Vlastní bazén

• Nachází se přímo u pláže

SPORT A ZÁBAVA 

• Zdarma: šipky, stolní tenis

•  Za poplatek: fi tness, masáže, 

kulečník

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze nebo plná 

penze (snídaně formou bufetu, 

obědy nebo večeře servírované)

•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, obědy a večeře 

servírované. Neomezené 

množství místních vybraných 

alkoholických a nealkoholických 

nápojů v restauraci (12.00 – 

14.00  a 19.00 – 21.00)

•  Ultra All Inclusive: snídaně 

formou bufetu, obědy a večeře 

servírované. Neomezené 

množství místních vybraných 

alkoholických a nealkoholických 

nápojů v restauraci a barech 

(12.00 – 21.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.glowhotels.com

Pozn.: Dítě sdílí lůžko s rodiči. Při-

stýlka je možná pouze za poplatek.

• Exotická atmosféra

• Příjemné prostředí

• Krásná pláž

Proč právě sem?

PHANG NGA  KOH YAO YAI

Glow Elixir Koh Yao Yai 
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Aktuální ceny 
a informace

POLOHA

•  Restaurace a bar přímo 

u hotelu

• Letiště Phuket cca 70 km

PLÁŽ 

• Písčitá pláž přímo u hotelu 

• Pozvolný vstup do moře

• Lehátka a slunečníky zdarma

• Plážové osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• 2 restaurace 

• 2 bary

• Tropická zahrada

• Fitness

• Wellness

•  2 bazény, 1 s oddělenou částí 

pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici ve 

veřejných prostorách, včetně 

pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ

Villa Deluxe

• Klimatizace 

•  Koupelna s venkovní sprchou, 

WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV

• Minilednička

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Terasa

Villa s jednou ložnicí

• Stejně vybavená jako Villa Deluxe

• Prostornější

• Oddělená ložnice

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: plážový volejbal, fi tness, 

fotbal

• Za poplatek: wellness, masáže

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně možnost polopenze 

nebo plné penze (snídaně 

formou bufetu, obědy nebo 

večeře servírované)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.kohyaoyaivillage.com

Pozn.: Dítě do 3 let sdílí lůžko 

s rodiči.

• Klidné místo

• Krásná pláž

• Romantická atmosféra

Proč právě sem?

LETIŠTĚ
PHUKET CCA 70 KM

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP 

Koh Yao Yai Village 

KOH YAO YAI  PHANG NGA
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KOH YAO YAI  THAJSKO

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

Jízda na kajaku

Objevte nedotčený mangrovový les v jižní 

části ostrova Koh Yao Yai. Během poklidné 

jízdy na kajaku v úzkých kanálech řeky pod 

stínem mangrovů budete mít jedinečnou 

možnost vychutnat si hlas přírody a užít si 

pozorování krásné okolní fl óry.

Okruh ostrovem

Během této okružní jízdy poznáte poklid-

né tempo života na ostrově a setkáte se 

s místními obyvateli. Navštívíte malé tržní 

město, kaučukovou plantáž, mešity, rybář-

ské vesnice, opičí školku a také budete mít 

příležitost setkat se s umělci, kteří vytvářejí 

etnické batikované malby.

Jízda na čtyřkolkách

Vychutnejte si jedinečný adrenalinový 

zážitek. Během jízdy na čtyřkolkách pro-

jedete malé tržní město, zelená rýžová 

pole, skromné rybářské vesnice a oblasti 

džungle, které jsou bohaté na nádhernou 

fl óru a faunu. Trasa kombinuje malé zpev-

něné ostrovní cesty s některými terénními 

cestami skrz džungli a kaučukové plantáže.

Ostrov Jamese Bonda
Motorový člun vás odveze k ostrůvku Ko 

Tapu, který se nachází v národním parku 

Phang Nga. Ke svému jménu přišel díky 

tomu, že se zde natáčel jeden z  fi lmů 

o agentovi 007. Kromě prozkoumání místní 

přírody navštívíte také rybářskou vesnici, 

postavenou na kůlech nad mořem. Budete 

mít možnost projít kolem vesnice, prohléd-

nout si zdejší způsob života a dokonce si 

koupit ručně vyráběné suvenýry.  

Popisy výletů jsou pouze

informační a nezávazné. 

Bližší info o jejich programu 

obdržíte v destinaci. 

 Více na www.blue-style.cz
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THAJSKO  KHAO LAK

M
ilovníci podmoř-

ského života z Khao 

Laku vyjíždějí lodí 

na Similanské ost-

rovy, tedy na svě-

tově proslulé místo s  nádhernými 

korálovými útesy plnými ryb, a také 

k souostroví Surin. Obdivovatelé pří-

rodních krás, jež jsou k vidění nad 

i pod hladinou moře, míří do nedale-

kých národních parků. Těch zde není 

zrovna málo.

Velmi oblíbený je národní park 

Khao Sok, kde lze podniknout trek-

king napříč džunglí a ve fi nále i sjezd 

po řece na kánoích. Můžete si rov-

něž dopřát chutný a nevšední oběd 

v  unikátní restauraci uprostřed 

džungle, dobrodruzi jistě nevyne-

chají ani jedinečný treking na slo-

nech. Úchvatný je také mořský park 

Ao Phang Nga. Milovníci adrenalinu 

s  nadšením uvítají možnost sjez-

du řeky na raftech. Mnozí sem létají 

záměrně v období dešťů (od června 

do října), kdy je tato aktivita díky nad-

bytku vody nejúžasnější. Čeká na ně 

pětikilometrový úsek řeky uprostřed 

tropické džungle. Zkušený instruk-

tor odvážlivce proškolí a pak už je 

čeká pořádně divoká jízda. Následu-

je oběd na pevnině a pěší výprava 

k náramně fotogenickým vodopá-

dům, kde je možnost se vykoupat 

a relaxovat.

V Khao Laku, jenž je součástí thaj-

ské provincie Phang Nga, najdete jen 

samé novější stavby. Důvod bohu-

žel není ani trochu úsměvný. V roce 

2004 byla totiž tato oblast silně 

postižena tsunami, kdy bylo téměř 

všechno zničeno. Ovšem díky roz-

sáhlým vládním projektům byl Khao 

Lak rychle zrevitalizován a  vznik-

la zde vynikající nová infrastruktu-

ra. V současnosti se tu nachází více 

než stovka hotelů a rezortů střední 

a vyšší kategorie. I navzdory tomuto 

zdánlivě vysokému číslu zde vládnou 

klid a romantika, a tak není divu, že 

introverti se tu cítí jako v ráji. 

Mimochodem – místní vyhláška 

zakazuje stavbu budov vyšších, než 

je průměrně vzrostlá palma. Nena-

razíte tady tudíž na žádné obrovské 

a neosobní hotely, což je nesporná 

výhoda, kterou ocení nejeden ces-

tovatel. Zdejším centrem je stejno-

jmenné městečko Khao Lak s množ-

stvím restaurací, lokálních cestovních 

kanceláří, potápěčských center 

a  s  veškerým zázemím pro turisty 

včetně golfového hřiště.

A  co ještě oblast Khao Lak nabí-

zí? Všechny pláže jsou čisté, písči-

té a obklopené specifi ckou zelení. 

Takové prostě v  Evropě nenajde-

te. V dostupné vzdálenosti od nich 

lze obdivovat celkem 19 vodopádů. 

V  národních parcích, k  nimž patří 

i Lam Ru, lze mimo jiné spatřit nej-

větší rostlinu na světě, rafl ézii, ze 

zvířat například nosorožce, gibony, 

slony, medvědy či tygry. Oblíbenou 

„pobřežní“ aktivitou je rybolov, ve vni-

trozemí pro změnu horská turistika. 

Jestliže se budete potápět u nedale-

kých ostrovů Tachai a Kon Bon, dost 

možná se vám poštěstí narazit na 

největšího rejnoka na světě – mantu 

obrovskou. Důvodů, proč zde strávit 

dovolenou, je opravdu víc než dost.

Letoviska
• Khao Lak Beach. Nejvíce na jihu 

je situována Khao Lak Beach, která 

bývá často nesprávně zaměňová-

na jako synonymum pro všechny 

pláže v destinaci. Ve skutečnosti se 

jedná o poněkud izolovanou pláž na 

začátku oblasti, je totiž od ostatních 

oddělená mysem. V její blízkosti sto-

jí několik hotelů, nedaleko je přístav 

Tublamu, nechybějí ani obchůdky. 

Vyhledávanou atrakcí, kterou oce-

ní nejen rodiče s dětmi, je Elephant 

Camp. Můžete se v něm na vlastní 

oči přesvědčit, jak to vypadá, když 

se sloni koupou. Jestliže máte dosta-

tek odvahy, lze se na těchto „drobeč-

cích“ i projet. 

• Khuk Khak Beach. Ještě více 

směrem na sever je položená 

široká a  dlouhá pláž Khuk Khak 

Beach s  několika lagunami. Sto-

jí zde – dostatečně daleko od sebe 

– několik velkých hotelových kom-

plexů, v jejichž okolí je hrstka poho-

dových restaurací a obchodů nejen 

se suvenýry. Necelé 3 km odsud lze 

navštívit muzeum tsunami.

• Pak Weep Beach. Jen 16 minut 

autem od Khuk Khak Beach smě-

rem na sever dorazíte na Pak Weep 

Beach, tedy na pláž s jemným bílým 

pískem a  pozvolným vstupem do 

moře. Cestovatelé ji hodnotí velmi 

pozitivně, navíc je na ní k dispozici 

několik pohodových barů a restaura-

cí, kde se můžete kdykoliv občerstvit. 

Necelé 4 kilometry severně odsud se 

rozprostírá Bangsak Beach. Silnič-

ní úsek, který obě pláže spojuje, je 

dlouhý 6,2 km. Autem se dá zvlád-

nout za necelých 10 minut. Chcete-li 

se pokochat pohledem na atraktivní 

přírodní vodopád, konkrétně na Sai 

Rung, vydejte se necelé čtyři kilo-

metry na jihovýchod. Určitě nebu-

dete litovat!

• Bangsak Beach. Na Pak Weep 

Beach na severu navazuje Bangsak 

Beach, dlouhá písčitá pláž s restau-

racemi v okolí. Do města Takua Pa 

se dostanete během 20 minut jízdy. 

Letiště v Phuketu je vzdáleno přibliž-

ně 90 km. 

Khao Lak
Rájem plážových typů, ale také náruživých potápěčů je desítky 

kilometrů dlouhý pobřežní pás s plážemi a tropickou vegetací. 

Přestože se jedná o vysoce atraktivní lokalitu, není prozatím pře-

plněná turisty – na rozdíl od některých jiných oblastí v Thajsku. 

Přibližně 70 km směrem na jih se nalézá ostrov Phuket s letištěm, 

kam se lze bez problémů dostat autobusem nebo levným taxíkem.
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KHAO LAK  THAJSKO

KHAO LAK

Bangsak Beach

Pak Weep Beach

Khuk Khak Beach
Bang Niang Beach

Hat Nang Thong Beach

PHUKET

ANDAMANSKÉ
MOŘE
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Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
S | PP

LETIŠTĚ
PHUKET CCA 85 KM

POLOHA

• Restaurace a bary cca 400 m

•  Centrum Khao Lak Village 

cca 4 km

• Letiště Phuket cca 85 km

PLÁŽ

•  Písčitá pláž Khuk Khak Beach 

přímo u hotelu

• Pozvolný vstup do moře

POPIS

•  Hotel neakceptuje děti mladší 

12 let

• Recepce

• 2 restaurace, 2 bary

• Fitness

• Wellness

• Minimarket

• Bazény pro dospělé

• Lehátka a matrace zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

ve veřejných prostorách a na 

pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe

• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Minibar

• Bezpečnostní schránka

• Set pro přípravu kávy a čaje

•  Balkon nebo terasa s výhledem 

na bazén či zahradu

Pokoj Deluxe Pool Access

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Deluxe

•  Vlastní přístup ke sdílenému 

bazénu

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: plážový volejbal, stolní 

tenis, kulečník, fi tness centrum, 

při rezervaci dva dny dopředu 

možnost jógy a tai chi

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, vodní sporty na 

pláži, výlety na kolech do okolí

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně nebo možnost 

polopenze (snídaně formou 

bufetu, obědy nebo večeře 

servírované)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.thehavenkhaolak.com

• Luxusní rezort

• Krásná pláž

• Přátelská atmosféra

Proč právě sem?

KHAO LAK  PHANG NGA

The Haven 

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY
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Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

PLÁŽ
CCA 100 M

LETIŠTĚ
PHUKET CCA 70 KM

POLOHA

• Klidné místo

• Letiště Phuket cca 70 km

PLÁŽ 

• Písčitá pláž cca 100 m

• Pozvolný vstup do moře

• Plážové osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• 2 restaurace, bary, kavárna

• Fitness

• Wellness

• Bazény pro dospělé

• Bazén pro děti, skluzavky

•  Lehátka, slunečníky a matrace 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve veřejných prostorách, 

včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV

• Minilednička zdarma

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Grand Deluxe

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Deluxe

• Terasa s vířivkou

Pokoj Deluxe s přístupem 

k bazénu

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Deluxe

•  Vlastní přístup ke sdílenému 

bazénu

Rodinný suite

• Stejně vybavený jako pokoj Deluxe

• Prostornější

Vila Duplex

• Dvoupatrová vila

• Vybavena jako pokoj Deluxe

•  V přízemí se nachází obývací 

místnost

• V prvním patře se nachází ložnice

• Vlastní bazén

2 pokojová villa

• Stejně vybavená jako pokoj Deluxe

• Prostornější

• Vlastní bazén

• Obývací část a 2 ložnice

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: miniklub, plážový 

volejbal, fi tness

•  Za poplatek: wellness, masáže, 

vodní sporty 

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, možnost polopenze 

nebo plné penze (snídaně 

formou bufetu, obědy a večeře 

servírované)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

 |  

www.kalimaresort.com

Pozn.: Dítě sdílí lůžko s rodiči, přistýl-

ka lze zajistit za příplatek. V případě 

obsazenosti 4 osob, hotel poskytu-

je pouze 1 přistýlku, další lze zajistit 

za poplatek.

• Klidné místo

• Luxusní rezort

• Aktivity pro děti

Proč právě sem?

PHANG NGA  KHAO LAK

Kalima Resort & Villa Khao Lak 

POKOJ GRAND DELUXE
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Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

LETIŠTĚ
PHUKET CCA 80 KM

POLOHA

• Restaurace a bary cca 300 m

• Letiště Phuket cca 80 km

PLÁŽ 

• Písčitá pláž přímo u rezortu

• Pozvolný vstup do moře

• Bar, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna

• 2 restaurace, 2 bary

• Fitness, wellness, kadeřnictví

• Bazény pro dospělé

• Bazén pro děti

•  Lehátka, slunečníky a matrace 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve veřejných prostorách, 

včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ

Siam Chalet

•  Bungalov v tropickém, dřevěném 

stylu

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV

• Minibar za poplatek

• Minilednička zdarma

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Oriental Villa

•  Stejně vybavená jako Siam Chalet

Similan Pearl Villa

•  Stejně vybavená jako Siam Chalet

• Přímo u pláže

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: dětské hřiště, plážový 

volejbal, kulečník, fi tness, stolní 

tenis

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, sauna, jóga, 

výuka vaření 

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, možnost polopenze 

nebo plné penze (snídaně 

formou bufetu, obědy a večeře 

servírované)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.khaolaklaguna.com

Pozn.: Dítě sdílí lůžko s rodiči. Při-

stýlka je možná pouze za poplatek.

• Přímo u pláže

• Wi-Fi zdarma

• Wellness

Proč právě sem?

KHAO LAK  PHANG NGA

Khaolak Laguna Resort 
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KHAO LAK  THAJSKO

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

Ostrovy Phi Phi

Navštivte Phi Phi, nádherné ostrovy Anda-

manského moře. Motorový člun vás dove-

ze k proslulé zátoce Maya Bay, kde se natá-

čel fi lm Pláž s  Leonardem di Capriem. 

Budete mít možnost prohlédnout si krás-

nou lagunu Pile a prozkoumat úchvatné 

Vikingské jeskyně. Tento výlet je ideální pro 

milovníky šnorchlování, kolem ostrovů se 

nacházejí fascinující korálové útesy s boha-

tou podmořskou faunou.

Ostrov Jamese Bonda

Motorový člun vás odveze k ostrůvku Ko 

Tapu, který se nachází v národním parku 

Phang Nga. Ke svému jménu přišel díky 

tomu, že se zde natáčel jeden z  fi lmů 

o  agentovi 007. Kromě prozkoumávání 

místní překrásné přírody navštívíte také 

rybářskou vesnici, postavenou na kůlech 

nad mořem. Budete mít možnost pro-

jít kolem vesnice, prohlédnout si místní 

způsob života a dokonce si koupit krásné, 

ručně vyráběné suvenýry.

FantaSea

Pompézní divadelní show, která vypráví 

krásnou legendu o princi Kamalovi, který 

se zamiluje. Přehlídka zahrnuje thajskou 

národní hru, přehlídku 44 slonů, akroba-

tické kaskadérské triky a 4D efekty. S před-

stavením pojatým ve stylu Las Vegas se 

ponoříte do kouzelné pohádky, kde dobro 

vždy zvítězí nad zlem.

Super Safari

Zažijte úžasné dobrodružství v  džung-

li! Jízda na slonech přes místní ovocné 

zahrady, sjíždění divoké řeky na raftech 

se zkušeným průvodcem, strhující jízda 

tropickým pralesem na terénních čtyř-

kolkách a nakonec koupání v přírodním 

smaragdovém bazénu za zvuku šumějí-

cích vodopádů. 

Similanské ostrovy

Ideální výlet pro milovníky potápění 

a šnorchlování. První zastávka je v zálivu 

Donald Duck Bay, kde spatříte jedinečné 

scenérie Similanských ostrovů. Šnorchlo-

vání v tyrkysovém moři při teplotách vody 

kolem 30 ̊ C a při pozorování podmořské-

ho světa je zde opravdu nezapomenutel-

ným zážitkem. Kromě toho zbyde i volný 

čas na prozkoumávání ostrova.

Národní park Khao Sok

Během výletu do národního parku Khao 

Sok budete následovat zkušeného průvod-

ce do džungle a objevíte krajinu, která vám 

bude připomínat Jurský park. V další části 

výletu se vydáte k přehradě Rajjaprabha. 

Budete pokračovat motorovým člunem 

na jezero Cheow Lan, kde vás obklopí 

dechberoucí krajina. Vysoké vápencové 

útesy a zeleně zářící deštný prales v idy-

lické atmosféře vás zaručeně uchvátí.  

Popisy výletů jsou pouze

informační a nezávazné. 

Bližší info o jejich programu 

obdržíte v destinaci. 

 Více na www.blue-style.cz
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THAJSKO  KRABI

M
oře je čisté a azurově 

modré a vypínají se 

z  něj desítky met-

rů vysoká skalis-

ka vymodelovaná 

vodou a větrem. Úchvatný je i pod-

mořský svět, který připomíná pohled 

do nekonečného akvária. 

Počasí v Krabi je vesměs stejné jako 

v ostatních částech Thajska. Průměr-

ná teplota vzduchu se zde celoroč-

ně pohybuje mezi 30 až 33 stupni 

Celsia. Teplota moře se drží na 27 až 

28 stupních. Ovšem srážkový úhrn 

v období dešťů (od června do října) 

je oproti hlavní turistické sezóně více 

než desetinásobný.

Dovolená v  provincii Krabi je jako 

stvořená pro aktivní a pohyb milují-

cí jedince, konkrétně pro amatérské 

i sportovní potápěče, vodáky, pěší 

turisty, skalní lezce či obdivovatele 

přírody. Velmi oblíbené jsou vyjížď-

ky na moře, respektive šnorchlování 

kolem ostrovů Koh Poda, Koh Tup, 

Chicken Island nebo na pláži Phra 

Nang Cave. Atraktivní je také výlet 

ke skupině ostrůvků Phi Phi, kde 

spatříte strmé skály, exotickou fl óru 

i korálové útesy v průzračném moři. 

Je možné potápět se nebo šnorchlo-

vat v zátokách Maya Bay, Tonsai Bay, 

Monkey Bay a Loh Samah Bay. 

Oblíbeným cílem výletů je rovněž 

záliv Phang Nga ležící severně od 

Krabi. Je lemován bažinami s man-

grovy a bizarními vápencovými útva-

ry. Jeden z nich zná takřka celý svět! 

Je vysoký 20 metrů a má přezdívku 

„ostrov Jamese Bonda“. V roce 1974 

se zde totiž natáčel fi lm Muž se zla-

tou zbraní a od těch dob sem kaž-

doročně míří tisíce fanoušků Jamese 

Bonda, aby nádherné skalní monolity 

viděli na vlastní oči.

Vodáci nejspíš uvítají možnost jíz-

dy na mořském kajaku v Ao Thala-

ne. Pěší turisté se mohou s průvod-

cem vydat na jednodenní výpravy 

do džungle, k vodopádům a horkým 

vřídlům, lze taktéž sestoupit na dno 

kráteru s lagunou. Milovníci jezdec-

tví mají šanci zajistit si projížďku na 

koni po plážích či v pralesech. Kraso-

vé útvary při pobřeží Krabi patří mezi 

světově nejvyhledávanější pro skal-

ní lezení na vápenci. Méně zkušené 

horolezce doprovázejí instruktoři. 

Horolezeckou výbavu si lze zapůjčit. 

Zejména ženy či děti patrně zaujmou 

projížďky na slonech. Rybáři mohou 

okusit rybolov na otevřeném moři. 

Půjčit si v provincii Krabi automobil 

je sice snadné, ale zato poměrně ris-

kantní. Vozy mnohdy nejsou pojiště-

ny a v případě krádeže či nehody vše 

hradí zákazník. Při podpisu smlouvy 

skládá klient kauci 30 až 50 tisíc bah-

tů. Denní sazba se mění podle místa, 

doby, smluvních podmínek a kuba-

tury vozu. Pohybuje od 1000 do 

2400 bathů. Platí se obvykle kreditní 

kartou. Nezbytností je pas, meziná-

rodní řidičský průkaz a minimální věk 

21 let. Motocykly a skútry z půjčoven 

nemají pojistku téměř nikdy. Cena za 

den je průměrně 200 bathů a jezdec 

musí mít přilbu. Jako doklad obvykle 

stačí jen cestovní pas. Půjčit si kolo 

není drahé, ale většinou se nejedná 

o žádný technický zázrak. V Krabi se 

– stejně jako v celém Thajsku – jezdí 

vlevo, místní si nepotrpí na dodržo-

vání předpisů, tudíž je záhodno být 

za volantem neustále ve střehu.

Stejně jako celá provincie se jme-

nuje i  její hlavní město. Není příliš 

velké, pyšní se ovšem dlouholetou 

rybářskou tradicí. Jedním z nejdůle-

žitějších míst je přístav, odkud se lze 

snadno dostat na ostrovy Ko Lanta 

a Phi Phi. Asi 7 km od Krabi se nachází 

chrámový komplex Wat Tham Seua 

(Tygří jeskyně) s buddhistickým sym-

bolem na vrcholu hory. V  oblasti 

Krabi se rovněž rozkládá velkolepý 

mořský park Phi Phi – Hat Nopparat 

Thara. Velmi navštěvované je i město 

Khlong Thom s muzeem v chrámu 

Wat Khlong Thom.

Letoviska
• Ao Nang. Hlavním turistickým stře-

diskem provincie Krabi je Ao Nang 

s mnoha krásnými plážemi. Okouz-

lí vás především okolní scenérie, 

a to zejména bezpočet rozeklaných 

vápencových útesů. Úchvatně půso-

bí hlavně ráno a večer, během dne 

se stávají vděčným cílem horolez-

ců. Letovisko Ao Nang s atraktivní-

mi hotely, restauracemi, obchůdky 

a skvělým turistickým servisem se 

nachází pouhých 16 km od hlavní-

ho města, kam jezdí každou hodi-

nu autobus. Cesta trvá půl hodiny, 

jízdenka je k mání za pouhých pár 

desítek bathů. Za návštěvu rozhod-

Krabi
Mezi nejkrásnější místa světa patří provincie Krabi, která se rozpro-

stírá na jihozápadě Thajska a která byla ještě počátkem devade-

sátých let turisty opomíjenou oblastí. Pak se ale situace zásadně 

změnila! Andamanské pobřeží je totiž nádherné, tvoří ho dlouhé 

pláže se zářivě bílým pískem a romantické laguny. Nechybějí ani 

mangrovové háje a tropický prales. 
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KRABI

Nongtalay
Tubkaek Beach

Railay

Koh Poda

Phi Phi Island

Chicken Island

Ao Nang

ANDAMANSKÉ
MOŘE

KRABI

ně stojí i nedaleký národní park Khao 

Phanom Bencha a několik chrámů 

v okolí. 

• Nongtalay. Velmi klidné letovisko 

sousedící s letoviskem Ao Nang vás 

ohromí téměř panenskými pláže-

mi. V okolí rezortů najdete několik 

obchůdků a restaurací.

• Tubkaek Beach. Severně od Non-

gtalay se rozprostírá krásná dlou-

há písčitá pláž Tubkaek obklopená 

několika luxusními rezorty. Dobro-

druzi se mohou vydat na procházku 

do nedalekého pralesa.

• Railay. Oblast Railay se dělí na 

dvě části – západní a východní. Na 

západní straně se rozprostírá popu-

lární pláž Railay Beach. Přímo z moře 

se zde zvedají obrovské vápencové 

útesy, uzavírající chráněnou písčitou 

pláž s průzračnou vodou. Ta se řadí 

mezi nejkrásnější v celém Thajsku. 

Nadšeni zde budou plážoví dovolen-

káři i horolezci. Oblast Railay je pří-

stupná pouze lodí z cca 3,5 km vzdá-

leného Ao Nangu a je nutné počítat 

s tím, že k ubytovacím zařízením je 

potřeba se přesunout pěšky i se svý-

mi zavazadly. Vzdálenost k jednotli-

vým ubytovacím zařízením je závis-

lá vždy na umístění daného hotelu.
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Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

LETIŠTĚ
KRABI CCA 30 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 400 m

•  Restaurace, bar a kavárna přímo 

u hotelu 

• Phanang Beach cca 1 km

•  Letiště Krabi cca 30 km (transfer 

autobusem na Ao Nang Beach, 

poté lodní transfer do oblasti 

Railay)

PLÁŽ 

• Písčitá pláž přímo u hotelu 

• Pozvolný vstup do moře

• Bar, sprchy

POPIS

• Recepce

• Restaurace, bar

• Kavárna

• Wellness

•  Bazény pro dospělé a bazén pro 

děti

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

ve veřejných prostorách a na 

pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Minibar, minilednička

• Bezpečnostní schránka 

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Deluxe Cottage

•  Je stejně vybaven jako pokoj 

Deluxe 

• Jedná se o bungalov v zahradě

Privacy Cottage 

•  Je stejně vybaven jako Deluxe 

Cottage

• Vlastní vířivka

SPORT A ZÁBAVA 

• Zdarma: dětský klub

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, vodní sporty na 

pláži

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, možnost polopenze 

nebo plné penze (snídaně 

formou bufetu, obědy a večeře 

servírované)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.krabi-railaybay.com

Pozn.: Hotel leží v oblasti, kte-

rá je přístupná pouze z lodi. Tou 

budete dopraveni k molu na pláži 

a následně se budete přesouvat do 

hotelu i se svými zavazadly pěšky. 

Vzdálenost od mola k hotelu je 

cca 150 m.

Pozn.: Při obsazenosti 4 osob 

v jednom pokoji je poskytována 

pouze jedna přistýlka (další nelze 

zajistit ani za poplatek).

• Wellness

• Wi-Fi zdarma

• Aktivity pro děti

Proč právě sem?

KRABI  RAILAY – ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

Railay Bay Resort & Spa 
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Aktuální ceny 
a informace

4,0

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

LETIŠTĚ
KRABI CCA 30 KM

POLOHA

•  Nejbližší restaurace, bary 

a nákupní možnosti cca 50 m 

•  Přímo u proslulé oblasti Ao Nang 

Beach

• Letiště Krabi cca 30 km

PLÁŽ 

• Písčitá pláž přímo u hotelu 

•  Od hotelu oddělena místní 

komunikací

• Pozvolný vstup do moře

• Bar, WC

POPIS

• Recepce

• 3 restaurace, 4 bary

• Fitness

• Wellness

• Bazény pro dospělé

• Bazén pro děti

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

ve veřejných prostorách a na 

pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Minibar 

• Bezpečnostní schránka 

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon 

• Výhled do zahrady nebo na moře

•  Dětská postýlka na vyžádání 

(nutné zpětné potvrzení)

Pokoj Grand Superior

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Superior

• Je prostornější

Pokoj Deluxe 

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Superior, je prostornější

• Navíc DVD přehrávač

• Terasa se vstupem do zahrady

SPORT A ZÁBAVA 

• Zdarma: dětské hřiště 

•  Za poplatek: fi tness centrum, 

služby wellness centra, sauna, 

masáže a další kosmetické 

procedury, kulečník, stolní tenis

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, možnost polopenze 

nebo plné penze (snídaně 

formou bufetu, obědy nebo 

večeře servírované)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.aonangvilla.com

Pozn.: Dítě sdílí lůžko s rodiči. Při-

stýlka pro dítě je možná pouze za 

poplatek.

• Ideální poloha

• Přátelská atmosféra

• Luxusní rezort

Proč právě sem?

AO NANG  KRABI

Aonang Villa Resort 
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Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Aktuální ceny 
a informace

4,0

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

PLÁŽ
CCA 500 M

LETIŠTĚ
KRABI CCA 25 KM

POLOHA

•  Ao Nang Beach cca 1 km od 

hotelu

•  Restaurace, bar a kavárna přímo 

u hotelu

•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 500 m

• Letiště Krabi cca 25 km

PLÁŽ 

• Písčitá pláž cca 500 m

• Cesta vede letoviskem Ao Nang 

• Pozvolný vstup do moře

POPIS

• Tropická zahrada

• Recepce

• Restaurace, bar

• Fitness

• Wellness

• Bazény pro dospělé

• Bazén pro děti

• Skluzavka

•  Lehátka, slunečníky a matrace 

u bazénu zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe

• Moderně zařízen

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou či vanou, 

WC

• Vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV

• Minibar za poplatek

• Minilednička

• Balkon nebo terasa

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Executive

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Deluxe

• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: dětské hřiště, fi tness 

centrum

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně formou bufetu, 

polopenze nebo možnost plné 

penze

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.krabithaivillage.com

Pozn.: Dítě sdíli lůžko s rodiči. Při 

obsazenosti 4 osob hotel poskytuje 

pouze jednu přistýlku (další nelze 

zajistit ani za poplatek).

• Wellness

• Klidné místo

• Tropická zahrada

Proč právě sem?

KRABI  AO NANG

Krabi Thai Village Resort 

INFORMACE  |  CENY  |  ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE  |  VIDEA  |  SLEDUJTE NÁS NA  
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Aktuální ceny 
a informace

3,5

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

PLÁŽ
CCA 300 M

LETIŠTĚ
KRABI CCA 30 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti 

v blízkosti hotelu, cca 50 m

•  Restaurace a bar v areálu hotelu

•  Letiště Krabi cca 30 km (transfer 

autobusem na Ao Nang Beach, 

poté lodní transfer do oblasti 

Railay)

PLÁŽ 

•  Písčitá pláž Railay Beach 

cca 300 m od hotelu

• Cesta vede tropickou přírodou

• Pozvolný vstup do moře

• Sprchy

POPIS

• Recepce

• Restaurace, bar, kavárna

• Minimarket

• Fitness, wellness

• 2 bazény

• Lehátka a matrace zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET

•  Wi-Fi ve veřejných prostorách 

a na pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, TV, DVD přehrávač

• Minibar, minilednička

• Bezpečnostní schránka 

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

Pokoj Deluxe

• Prostornější

Pokoj Grand Deluxe

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Deluxe

SPORT A ZÁBAVA 

• Zdarma: dětský klub, fi tness

•  Za poplatek: wellness, masáže, 

vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze nebo 

možnost plné penze (snídaně 

formou bufetu, večeře 

servírované)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.krabi-railayprincess.com

Pozn.: Dítě do 4 let sdílí lůžko 

s rodiči. Při obsazenosti 4 osob 

hotel poskytuje pouze jednu při-

stýlku (další nelze zajistit ani za 

poplatek). 

Pozn.: Hotel leží v oblasti, která je 

přístupná pouze z lodi. Tou budete 

dopraveni k molu na pláži a násled-

ně se budete přesouvat do hotelu 

i se svými zavazadly pěšky. Vzdále-

nost od mola k hotelu je cca 50 m.

• Ideální poloha

• Wi-Fi zdarma

• Sportovní aktivity

Proč právě sem?

RAILAY – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ  KRABI

Railay Princess Resort & Spa 
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Aktuální ceny 
a informace

LETIŠTĚ
KRABI CCA 25 KM

PLÁŽ
CCA 1,5 KM

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 200 m

•  Nejbližší restaurace a bary 

cca 200 m

• Letiště Krabi cca 25 km

PLÁŽ 

• Písčitá pláž Ao Nang cca 1,5 km 

• Možnost využít hotelový minibus

• Pozvolný vstup do moře

•  Podél pláže se nachází několik 

barů a restaurací

POPIS

• Recepce

• Restaurace, bar

• Fitness

•  Venkovní bazén s oddělenou 

částí pro děti

•  Lehátka, slunečníky a matrace 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

ve veřejných prostorách a na 

pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV

• Minilednička

• Bezpečnostní schránka 

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

Pokoj Superior s výhledem 

na bazén

Rodinná residence

•  Vybavena stejně jako pokoj 

Superior

• Prostornější 

•  Má ložnici a oddělený pokoj 

s palandou

SPORT A ZÁBAVA 

• Zdarma: fi tness centrum

•  Za poplatek: možnost 

pronajmout si auto nebo kolo, 

vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, možnost polopenze 

nebo plné penze (snídaně 

formou bufetu, obědy a večeře 

servírované)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.centarahotelsresorts.com

Pozn.: Dítě sdílí lůžko s rodiči. Při-

stýlka je možná pouze za poplatek.

• Klidné místo

• Moderní hotel

• Fitness

Proč právě sem?

KRABI  AO NANG

Centra By Centara Phu Pano Resort 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 12 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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KRABI  THAJSKO

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

Ostrovy Phi Phi

Navštivte Phi Phi, nádherné ostrovy Anda-

manského moře. Motorový člun vás dove-

ze k proslulé zátoce Maya Bay, kde se natá-

čel fi lm Pláž s  Leonardem di Capriem. 

Budete mít možnost prohlédnout si krás-

nou lagunu Pile a prozkoumat úchvatné 

Vikingské jeskyně. Tento výlet je ideální pro 

milovníky šnorchlování, kolem ostrovů se 

nacházejí fascinující korálové útesy s boha-

tou podmořskou faunou.

Čtyři ostrovy

Vydejte se do ráje a poznejte ta nejkrásnější 

místa Krabi. V rámci tohoto lodního výle-

tu navštívíte Pranangskou jeskyni u souo-

stroví poblíž Railay, jedné z nejkrásnějších 

pláží. Objevíte spojení mezi plážemi Tub, 

Mo a Chicken Island a na ostrově Poda se 

projdete po překrásné pláži, která je jako 

stvořená pro piknikový oběd. Během výle-

tu budete mít také možnost šnorchlovat 

a spatřit tak úžasný podmořský svět.

Ostrov Jamese Bonda
Motorový člun vás odveze k ostrůvku Ko 

Tapu, který se nachází v  národní parku 

Phang Nga. Ke svému jménu přišel díky 

tomu, že se zde natáčel jeden z  fi lmů 

o agentovi 007. Kromě prozkoumání místní 

přírody navštívíte také rybářskou vesnici, 

postavenou na kůlech nad mořem. Budete 

mít možnost projít kolem vesnice, prohléd-

nout si místní způsob života a dokonce si 

koupit ručně vyráběné suvenýry.

Rafting a čtyřkolky

Zažijte pořádný adrenalin a zábavu při pěti-

kilometrové plavbě na raftech po divoké 

vodě v národním parku Khao Sok. Dal-

ší porci adrenalinu vám dodá projížďka 

deštným pralesem na terénních čtyřkol-

kách. Výlet je zakončený procházkou po 

národním parku a odpočinkem u jednoho 

z mnoha nádherných vodopádů.

Deluxe Nature Tour
Otestujte vaši vytrvalost a vyšlápněte 1 237 

schodů na vrchol hory, kde spatříte skvost-

ný chrám Tiger Cave a zažijete neopako-

vatelný výhled do okolní tropické krajiny. 

Dalším zážitkem pak bude cesta k nád-

hernému vodopádu Tho, který se nachá-

zí v národním parku Khao Phanom Benja. 

Po této náročnější části programu se pře-

sunete do rezortu Hot Water Spring, kde si 

můžete dopřát různé teplé koupele, lázně 

a báječně se zrelaxovat v krásném a klid-

ném prostředí. 

Wat Bang Riang

Wat Bang Riang je jedním z nejkrásněj-

ších chrámů na jihu Thajska. Je postaven 

ve vysokých horách a  nabízí nádherný 

výhled do okolní krajiny. Po nezapome-

nutelné návštěvě chrámu se dostanete do 

místní vesnice Bo Tor Village, kde se poblíž 

řeky podává chutný oběd. V další části pro-

gramu nasednete na člun, který vás zaveze 

na prohlídku skrytých jeskyň a lagun.  

Popisy výletů jsou pouze

informační a nezávazné. 

Bližší info o jejich programu 

obdržíte v destinaci. 

 Více na www.blue-style.cz
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THAJSKO  KOH SAMUI

A
ž do konce 20. stole-

tí byl ostrov poměrně 

izolovaný a návštěvní-

ky téměř opomíjený. 

Chyběla na něm rov-

něž dopravní infrastruktura. Od 90. 

let sem přijíždějí lodě plné turistů 

a ostrov zažívá obrovský rozmach 

turismu. Koh Samui je v současné 

době druhým nejoblíbenějším thaj-

ským ostrovem (první je Phuket). 

Díky bílým plážím, korálovým úte-

sům, kouzelným lagunám, maleb-

ným vodopádům, kokosovým pal-

mám a křišťálově čisté vodě je stále 

oázou přirozené krásy.

Koh Samui (nebo také Ko Samui či 

pouze Samui) leží v Thajském zálivu. 

Rozkládá se jižně od Bangkoku, asi 

35 kilometrů od východního pobřeží 

Thajska. Plocha přibližně 250 kilo-

metrů čtverečních ho řadí na třetí 

místo, co se velikosti thajských ostro-

vů týče. V pobřežních nížinách pěs-

tují domorodí obyvatelé ovoce. Střed 

ostrova je hornatý, svahy jsou pokry-

ty panenským deštným pralesem.

Správním centrem ostrova je přístav 

Nathon. Nejpopulárnějšími plážemi 

Koh Samui jsou Chaweng a Lamai. 

V jejich blízkosti se nachází nejvíce 

luxusních hotelů, penzionů a wel-

lness zařízení. V  okolí těchto plá-

ží panuje velmi rušný noční život. 

Naopak pokud chcete trochu klidu, 

tak jsou pro vás ideální pláže na seve-

ru ostrova u osad Mae Nam, Bophut, 

Bang Rak (Big Buddha) a  Choeng 

Mon. Tyto pláže jsou totiž mnohem 

méně navštěvované.

Mezi další oblíbená místa patří 

Laem Yai, odlehlejší pláže na sever-

ním pobřeží s výhledem na ostro-

vy Angthong nebo Maenam. Turis-

té také často navštěvují rybářskou 

vesnici Bophut, která se rychle mění 

v komerční centrum.

K  zajímavostem Koh Samui pat-

ří vodní park Samui Aquarium, což 

je obrovské akvárium plné korálů 

a mořských ryb. Mimo to se v are-

álu Samui Aquarium nachází rov-

něž Tiger Zoo, kde si návštěvníci 

mohou pohladit bengálského tygra 

a vyfotit se s ním. Dále se zde nalézá 

„motýlí muzeum“, kde jsou k vidění 

obří motýli s rozpětím křídel až čtvrt 

metru!

Všichni turisté chtějí spatřit skal-

ní útvar Grandfather & Grandmo-

ther Rocks (Hin Ta – Hin Yai), který 

je zajímavý tím, že na první pohled 

připomíná mužské a ženské genitá-

lie. Skála je k vidění na pláži Lamai.

Pěkný je výlet k vodopádům Namtok 

Hin Lat nebo k vodopádům Na Mue-

ang. Po skalní kaskádě padá voda 

z purpurově zbarvených skal z výš-

ky skoro 80 metrů. Koupání zde je 

nevšedním zážitkem.

Typickou potravinou dostupnou 

na všech místech na Koh Samui 

jsou kokosové ořechy. Vyznačují se 

lahodnou chutí. Zdejší kuchyně nese 

malajské, indonéské a indické sto-

py; oblíbený je pokrm kari, rýžové 

nudle v rybí omáčce, kuře birayani. 

K místním specialitám patří solená 

vejce s rambutanem. Pokrmy jsou 

ostře kořeněny.

Ostrov Koh Samui se rozkládá v tro-

pické monzunové oblasti, což ovliv-

ňuje jeho klima a počasí. Střídají se 

zde suchá, horká a deštivá období. Ve 

srovnání s jinými thajskými ostrovy 

se ovšem počasí na Koh Samui dá 

označit za relativně sušší. Nejméně 

srážek zde spadne v únoru. Průměr-

ná teplota vzduchu neklesá po celý 

rok pod 30 stupňů Celsia. Výkyvy 

denních teplot v závislosti na roč-

ním období jsou jen minimální. Deště 

jsou sice časté, ale krátké a příjem-

né – patří ke koloritu místa. Vítr na 

Koh Samui vane většinou jen mírný, 

asi tak do šesti metrů za sekundu. 

K oblíbeným atrakcím na Koh Samui 

patří sledování úplňku. Provázejí ho 

pravidelné měsíční (full moon) party.

Letoviska
• Chaweng Beach. Tato pláž je nej-

delší, nejživější a současně nejkrás-

nější na ostrově. Má téměř 7 km a je 

známá velkým množstvím ubytova-

cích kapacit, barů, klubů a restaurací, 

což z ní dělá také jedno z nejoblíbe-

nějších míst Ko Samui. I přes velké 

množství turistů je zde voda velmi 

čistá a písek je jemný.

• Lamai Beach. Druhá nejvíce osíd-

lená pláž ostrova. Je obklopena 

kokosovými palmami a je ideálním 

místem pro plavání. Na rozdíl od plá-

že Chaweng se zde nenalézá tolik 

restaurací, na druhou stranu je Lamai 

Beach ideálním místem pro nákup 

potravin v  místním supermarketu 

a přípravu romantického plážové-

ho pikniku.

• Bophut Beach/Maenam Beach. 

Tyto oblasti, které se rozprostírají na 

severu ostrova, jsou klidnější alterna-

tivou k plážím Chaweng a Lamai. Ve 

vesničce Bo Phut se nachází několik 

restaurací a moderních butikových 

hotelů. Za návštěvu jistě stojí místo, 

kde dělají nejlepší steaky na ostrově 

– Shack Bar&Gril. Dovážejí to nejlep-

ší maso přímo z Austrálie. 

• Taling Ngam Beach. Letovisko na 

západním pobřeží patří k nejmaleb-

nějším na ostrově. Krásné písčité plá-

že jsou ohraničené džunglí, během 

slunění a koupání si vychutnáte jedi-

nečný výhled na národní park Ang 

Thong. 

Koh Samui
Dovolená jako z romantického fi lmu čeká návštěvníky ostrova Koh 

Samui. Ti se mohou těšit na azurové moře s korálovými útvary, 

malebně rozervaná skaliska, panenský deštný prales, kokosy, opi-

ce i slony. Bohatá a dobře rozvinutá síť turistických zařízení navíc 

zaručuje pohodlí za velice příznivé ceny. Ostrov Koh Samui nadch-

ne milovníky klidu a přírody stejně jako nejnáročnější cestovatele.
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KOH SAMUI  THAJSKO

THAJSKÝ
ZÁLIV

KOH SAMUI

Maenam Beach

Bophut Beach

Chaweng
Beach

Lamai Beach
Taling Ngam

Beach

KOH SAMUI
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Aktuální ceny 
a informace

PLÁŽ
CCA 200 M

POLOHA

•  Centrum Chaweng Beach 

cca 5 km

•  Nejbližší restaurace a bary 

cca 200 m

• Letiště Koh Samui cca 10 km

PLÁŽ 

• Skalnaté pobřeží přímo u hotelu

•  K dispozici jsou schůdky a molo 

s lehátky a slunečníky

• Písčitá pláž cca 200 m 

• Pozvolný vstup do moře

• Bar u pláže za poplatek

POPIS

• Recepce

• Restaurace, bar

• Wellness

• Bazén

•  Lehátka a matrace u bazénu 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici ve 

veřejných prostorách, včetně 

pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe s výhledem na moře

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou a vanou, 

WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV, minibar 

• Bezpečnostní schránka 

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon 

Rodinný pokoj Deluxe

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Deluxe

• Prostornější

• 2 oddělené ložnice

Duplex Pool Villa

• Dvoupodlažní vila

•  Vybavená stejně jako pokoj 

Deluxe

• Prostornější 

• Navíc DVD přehrávač

• Vlastní bazén

SPORT A ZÁBAVA 

•  Za poplatek: wellness, masáže, 

vodní sporty na pláži, rybaření, 

kurzy vaření 

STRAVOVÁNÍ

• Snídaně formou bufetu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.thekalasamui.com

Pozn.: Dítě do 5 let sdílí lůžko 

s rodiči. Přistýlka je možná pouze 

za poplatek.

LETIŠTĚ
KOH SAMUI CCA 10 KM

STRAVOVÁNÍ
SNÍDANĚ

• Oblíbená lokalita

• Přátelská atmosféra

• Klidné místo

Proč právě sem?

4,0KOH SAMUI  CHAWENG BEACH

The Kala Samui 

RODINNÝ POKOJ
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Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

PLÁŽ
CCA 30 M

LETIŠTĚ
KOH SAMUI CCA 20 KM

POLOHA

• Klidné místo

•  Restaurace, bary a obchody 

cca 100 m

• Centrum Lamaie cca 1 km

• Letiště Koh Samui cca 20 km

PLÁŽ 

• Písčitá pláž cca 30 m 

• Pozvolný vstup do moře

• Bar, sprchy a WC

POPIS

• Recepce

• Restaurace

• Bar

• Bazén

• Bazén pro děti

• Lehátka a matrace zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

ve veřejných prostorách a na 

pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

• Minibar

• Bezpečnostní schránka 

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

Rodinný pokoj Deluxe 

•  Stejně vybavený jako pokoj 

Deluxe

• Prostornější

•  Koupelna se sprchou a vanou, 

WC, vysoušeč vlasů

Pokoj Pool View

• Vybaven stejně jako pokoj Deluxe

•  Koupelna se sprchou a vanou, 

WC, vysoušeč vlasů

•  Prostorný balkon s výhledem na 

bazén

SPORT A ZÁBAVA 

•  Za poplatek: vodní sporty na 

pláži, v blízkosti hotelu masáže

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, možnost polopenze 

nebo možnost plné penze 

(snídaně formou bufetu, obědy 

a večeře servírované)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.whitesandsamuiresort.com

Pozn.: Dítě sdílí lůžko s rodiči. Při-

stýlka je možná pouze za poplatek. 

Při obsazenosti 2 dětí v 1 pokoji je 

možné poskytnout pouze jednu 

přistýlku (další nelze ani za popla-

tek).

• Klidné místo

• Wi-Fi zdarma

• Krásná pláž

Proč právě sem?

LAMAI BEACH  KOH SAMUI

White Sand Samui Resort 
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Aktuální ceny 
a informace

4,0

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

LETIŠTĚ
KOH SAMUI CCA 25 KM

POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 500 m

• Letiště Koh Samui cca 25 km

PLÁŽ 

•  Písčitá pláž Lamai Beach přímo 

u hotelu

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

• Bar, sprchy a WC

POPIS

•  Komplex vilek, pokojů 

a apartmánů

• Recepce

• 3 restaurace, bar

• Fitness

• Wellness

•  Bazén pro dospělé a bazén pro 

děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

v areálu hotelu a na pokojích 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Deluxe Balcony Suite

• Velikost suity cca 44 m2

•  Umístěna v hlavní části rezortu 

v nízkopodlažních budovách

• Luxusní vybavení

• Klimatizace 

• Telefon, SAT-TV

• Bezpečnostní schránka

• Minibar za poplatek

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon 

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Deluxe Jacuzzi Suite

• Velikost suity cca 55 m2

• Velmi prostorná, stylově zařízená

•  Navíc má vířivku na terase 

s panoramatickým výhledem 

na svah Samui na druhé straně 

rezortu 

SPORT A ZÁBAVA 

• Zdarma: fi tness centrum

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze nebo plná 

penze (snídaně formou bufetu, 

obědy a večeře servírované)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.pavilionsamui.com

Pozn.: Dítě sdílí lůžko s rodiči. Při-

stýlka je možná pouze za poplatek.

• Aktivity pro děti

• Wellness

• Ideální poloha

Proč právě sem?

KOH SAMUI  LAMAI BEACH

Pavilion Samui Villas & Resort 
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Aktuální ceny 
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4,0

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

LETIŠTĚ
KOH SAMUI CCA 15 KM

POLOHA

• Klidné místo, dál od centra

• Big Buddha cca 8,5 km

•  Stadion thajského boxu 

cca 10 km

• Letiště Koh Samui cca 15 km

PLÁŽ 

• Písčitá pláž přímo u hotelu

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

• Sprchy a WC

•  Zdarma hotelový minibus k pláži 

Chaweng 

POPIS 

• Rozsáhlý komplex

• Zahrada

• Restaurace a bar

• Konferenční prostory

• Fitness

• Bazén s částí pro děti

•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení v areálu hotelu 

a na pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe

• Velikost pokoje cca 60 m2

•  Elegantně zařízen

• Velmi prostorný

•  V nízkopodlažních budovách, 

2.–3. patro

•  Koupelna se sprchou a vanou, 

WC, vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV

• DVD přehrávač

• Bezpečnostní schránka

• Minibar za poplatek

•  Prostorný balkon se zahradním 

nábytkem

Pokoj Deluxe Pool Access

• Velikost pokoje cca 70 m2

• V přízemí nízkopodlažních budov

•  Prostorná terasa se zahradním 

nábytkem

• Přímý vstup do sdíleného bazénu

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: dětský klub, fi tness 

centrum

• Za poplatek: masáže

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze nebo plná 

penze (snídaně formou bufetu, 

obědy a večeře – výběr z menu)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.samuiburi.com

Pozn.: Dítě sdílí lůžko s rodiči. Při-

stýlka je možná pouze za poplatek. 

Při obsazenosti 4 osob v jednom 

pokoji je možná pouze jedna při-

stýlka (další přistýlku nelze zajistit 

ani za poplatek).

• Luxusní dovolená

• Romantické místo

• Ideální poloha

Proč právě sem?

MAENAM BEACH  KOH SAMUI

Samui Buri Beach Resort 
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Aktuální ceny 
a informace

POLOHA

•  Klidné místo

•  Centrum Chaweng Beach 

cca 2 km

•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary cca 200 m 

• Letiště Koh Samui cca 8 km

PLÁŽ

•  Písčitá pláž je přímo u hotelového 

rezortu

• Pozvolný vstup do moře

• Plážové osušky jsou zdarma

POPIS

•  Hotelový komplex je umístěn 

v mírném kopci

• Recepce, směnárna

• Restaurace, bar

• Fitness

• Wellness

• Konferenční prostory 

• Bazén s částí pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení v lobby hotelu 

a na pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior

•  Nachází se v hlavní budově na 

kopci 

• Koupelna se sprchou a  WC

• SAT-TV

• Bezpečnostní schránka

• Minibar (za poplatek)

• Balkon

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

Pokoj Grand Deluxe

•  Umístěn v prostřední části rezortu

•  Stejně vybaven jako pokoj 

Superior, ale je prostornější

Deluxe Bungalov

•  Stejně vybaven jako pokoj 

Superior

•  Má navíc terasu s výhledem do 

zahrady

SPORT A ZÁBAVA 

• Zdarma: fi tness centrum

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže a další kosmetické 

procedury, nabídka vodních 

sportů na pláži

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně, polopenze nebo plná 

penze (kontinentální snídaně, 

oběd a večeře formou bufetu)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.fairhousesamui.com

LETIŠTĚ
KOH SAMUI CCA 8 KM

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP 

• Skvělá lokalita 

• Wellness

• Vodní sporty na pláži

Proč právě sem?

KOH SAMUI  CHAWENG BEACH

The Fair House Beach Resort & Hotel 

4,0HODNOCENÍ TRIPADVISOR

DELUXE BUNGALOV
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KOH SAMUI  THAJSKO

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

City Tour Samui

Program výletu zahrnuje návštěvu slavné-

ho buddhistického chrámu Plai Leam, kte-

rý je postaven na umělých ostrůvcích vel-

kého jezera. Dominantami jsou Guanyin, 

osmnáctiruká bohyně slitování, a stejně 

velký sedící usměvavý Buddha. Navštíví-

te také obchody se suvenýry, továrnu na 

šperky, kde můžete pořídit vskutku unikátní 

kousky, nebo hadí show. Doprovázet vás 

bude profesionální průvodce, díky které-

mu se dozvíte zajímavosti z historie Thajska 

a života místních obyvatel.

Národní park Ang Thong

Užijte si ohromující dary panenské příro-

dy na kajacích a při šnorchlování. Tento 

národní park tvoří 42 ostrovů se skalnatými 

vápencovými masivy, pokrytými tropickým 

deštným pralesem, a s nádhernými písčitý-

mi plážemi. Navštívíte také největší atrakci 

tohoto parku, smaragdové jezero Thale Nai 

ležící uprostřed ostrova Ko Mae Ko. Bude-

te mít rovněž dostatek času na odpočinek 

a koupání v průzračných vodách tohoto 

parku. 

Koh Tao a Koh Nang Yuan

Vítejte v  nejkrásnějším souostroví. Koh 

Tao vás překvapí svou malebnou krajinou, 

malými romantickými zátokami, zálivy 

a krásnými bílými písčitými plážemi. Jeden 

z ostrůvků, Nang Yuan, je s ostatními spo-

jen písečným výběžkem. Proto neváhejte 

a přejděte po něm. Na vrcholku ostrova 

se vám naskytne nádherný panoramatic-

ký výhled.

Jeep safari

Přidejte se k  fascinujícímu výletu džípy 

po celém ostrově Koh Samui! Program 

zahrnuje zajímavé pobřežní skály Babič-

ka a Děda, Chrám velkého Buddhy, krásný 

vodopád Namuang a kouzelnou zahradu 

ukrytou v nadmořské výšce 500 metrů 

mezi sady a  bambusovými houštinami. 

Také si zajezdíte na slonech a navštívíte 

vzrušující show se slůňaty, opicemi a kro-

kodýly.

Paradise Park Farm

Paradise Park leží v  nadmořské výšce 

625 metrů nad mořem. Užijte si úchvat-

ný výhled na celý ostrov, bazén přímo 

nad propastí útesu a zoologickou zahra-

du. Zvířata zde nemají strach z  lidí, ani 

lidé ze zvířat. Ta jsou dobře krmena, jsou 

klidná, přátelská a pohybují se volně mezi 

návštěvníky! Budete moci banány krmit 

pávy, papoušky, králíky, pštrosy a poníky. 

Navíc se můžete vyfotit s malým gibonem 

Colou a makakem Tonym. Oba vám rádi 

před fotoaparáty zapózují. Domů si odsud 

přivezete opravdu nádherné záběry!

Lázně na Koh Samui

Poznejte jedinečný osvěžující a relaxační 

zážitek! V pravých thajských lázních vás 

v rámci klasického programu čeká parní 

sauna, bazén, 30minutový tělový pee-

ling, hodinová masáž, ošetření obličeje 

a půlhodinová masáž chodidel. Po všech 

procedurách se budete cítit jako znovuzro-

zeni. Doporučujeme!

 

Popisy výletů jsou pouze

informační a nezávazné. 

Bližší info o jejich programu 

obdržíte v destinaci. 

 Více na www.blue-style.cz
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THAJSKO  BANGKOK

B
angkok se nachází v deltě 

řeky Chao Phraya, kte-

rá dělí thajskou metro-

poli na dvě části. Měs-

tu se dříve přezdívalo 

Benátky východu, stopy minulos-

ti však můžeme zahlédnout i dnes. 

Na řece i kanálech najdeme nesou-

rodou směs plavidel – od lodiček 

poháněných pádly až po náklad-

ní čluny. V  těchto oblastech stojí 

mnoho kupeckých domů a  chrá-

mů orientovaných směrem k řece. 

Budete-li chtít, můžete absolvovat 

plavbu s večeří, která zaujme zejmé-

na romantické páry a rodiny milu-

jící klid.

Slavná tržnice 
má tisíce stánků
Město je plné památek, najdeme zde 

přibližně 500 chrámů. Například na 

ostrůvku Rattanakosin, kolem které-

ho se Bangkok v minulosti rodil, je 

k vidění Velký palác, často označo-

vaný jako Královský palác. Celý kom-

plex je obehnán vysokou bílou zdí 

a je rozdělen do několika částí. Jed-

nou z nich je i Wat Phra Kaeo, který je 

považován za nejposvátnější budd-

histický chrám v Thajsku a v němž se 

nachází 66 cm vysoká soška sma-

ragdového Buddhy. Ta je ve skuteč-

nosti vytesána ze zeleného jadeitu. 

První zpráva o ní pochází z roku 1434. 

Nalézá se zde i muzeum, kde jsou 

k vidění všechny kostýmy, do nichž 

bývá smaragdový Buddha oblékán. 

Nedaleko paláce leží Národní muze-

um a především slavný buddhistický 

chrám Wat Pho ze 16. století. Největší 

atrakcí je 46 metrů dlouhá a 15 metrů 

vysoká socha, znázorňující ležícího 

a umírajícího Buddhu v pozici, kdy 

dosáhl nirvány.

Chcete-li relaxovat v krásném pro-

středí, můžete zavítat do některého 

z velkých parků. Například v Králov-

ském parku krále Ramy IX. o rozloze 

téměř 1 km2 spatříte největší bota-

nickou zahradu ve městě a osmimet-

rový, uměle vytvořený vodopád. 

Mezi místní unikáty se řadí i nejdelší 

ulice na světě. Jmenuje se Sukhumit 

Road a její délka činí úctyhodných 

400 km, táhne se podél východní-

ho pobřeží Thajska. Prochází pří-

mořským letoviskem Pattaya a končí 

v provincii Trat u hranic s Kambo-

džou.

Nejvyšší budovu ve městě a záro-

veň nejvyšší hotel v jihovýchodní Asii 

představuje 304 metrů vysoký mra-

kodrap Baiyoke Tower II., nalézající 

se ve čtvrti Ratchathewi. Stavba byla 

dokončena roku 1997 a s přidáním 

antény o dva roky později se výška 

budovy zvětšila na 328 metrů.

Hlavní atrakcí v Bangkoku je naku-

pování. Tomu nahrávají velmi nízké 

ceny zboží a je zvykem o konečné 

ceně smlouvat. V posledních letech 

se zvýšil počet supermarketů, kterých 

je zde ke stovce. Určitě byste nemě-

li vynechat proslulou tržnici Chatu-

chak, nazývanou rovněž JJ Market. 

Zdejších 15 000 stánků nabízí úplně 

vše, na co si jen dokážete vzpome-

nout. Návštěvu tohoto místa dopo-

ručujeme rozdělit do dvou dní, abyste 

měli dostatek času vybrat si to správ-

né a cenově nejvýhodnější zboží.

Za prohlídku stojí rovněž Čín-

ská čtvrť, která je více než 200 let 

obchodním centrem zdejší čínské 

komunity. Pokud chcete důkladně 

poznat její kulturu, zavítejte do této 

čtvrti během některého z čínských 

svátků a naplno si vychutnejte neza-

pomenutelnou atmosféru.

Město je známé rovněž pro svůj 

divoký noční život. Ve čtvrti Pat-

pong, především v ulicích Soi Cow-

boy a Nana Plaza, naleznete několik 

slavných go-go barů. K dispozici jsou 

v této oblasti i kluby se živou hudební 

produkcí a diskotéky, v nichž vystu-

pují zahraniční diskžokejové. Nechy-

bějí ani podniky pro gaye.

Dopravním hitem
je skytrain
A jak se můžete po Bangkoku přepra-

vovat? Nejscéničtějším a nejefektiv-

nějším způsobem dopravy jsou lodě 

Chao Phraya Express, které vozí ces-

tující po řece Chao Phraya do míst 

jižně i severně od Bangkoku. Jízd-

né stojí od 13 do 32 THB a běžně se 

platí na palubě, v některých větších 

přístavištích jsou i pokladny. 

Velkým hitem je vyvýšená železni-

ce BTS (Skytrain), která vás svižně 

proveze „novým“ Bangkokem. Mezi 

oběma linkami lze přestoupit ve sta-

nici Siam a vlaky jezdí v častých inter-

valech od 6 hodin do půlnoci. Jízdné 

stojí od 15 do 40 THB a zakoupí-

te ho v automatech. K dispozici je 

i metro (MRT). To je nejužitečnější 

pro návštěvníky bydlící v oblastech 

Sukhumvit nebo Silom, kteří chtějí 

jet na vlakové nádraží Hualamphong. 

Bangkok
Hlavní město Thajska a zároveň nejlidnatější město v zemi bylo až 

do konce 18. století jen malým přístavem a obchodním centrem. 

To se však změnilo s příchodem dynastie Chakri, která vládne 

dodnes. Thajci znají Bangkok pod názvem Krung Thep, což v pře-

kladu znamená Město andělů. Mezi nejnavštěvovanějšími světo-

vými metropolemi je hned za Londýnem a Paříží.
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BANGKOK

SUVARNABHUMI

DON MUANG

Wat Pho

Velký

královský 

palác

Siam Niramit

THAJSKÝ ZÁLIV

Další variantou je autobusová dopra-

va (jízdné stojí 5–11 THB), motocy-

klové taxi (po městě cca 20 THB) pro 

ty odvážnější a otrlejší a samozřej-

mě klasické taxi. Sazby začínají na 35 

THB a jízdné do většiny míst v centru 

stojí od 60 do 90 THB. Pozor však na 

taxíky bez taxametru! 

Krokodýlí farma 
zve k návštěvě
Za poznání stojí i  okolí Bangkoku. 

Vydáte-li se k moři, přibližně 30 km 

směrem na jih, dorazíte do města 

Samut Prakan. To se nalézá v místě, 

kde řeka Chao Phraya ústí do Thaj-

ského zálivu. K hlavním atrakcím zde 

patří muzeum Erawan s  cennými 

uměleckými památkami a 50metro-

vou sochou tříhlavého slona, Námoř-

ní muzeum, krokodýlí farma a Muang 

Boran, největší světové muzeum pod 

otevřeným nebem. Spatříte repliky 

významných architektonických míst 

z  každé provincie. Například sva-

tyně Phanomrung, Wat Mahathat 

v  Sukhothai či otisk nohy Buddhy 

v Saraburi. Některé exponáty jsou ve 

skutečné velikosti a ukazují unikátní 

ruční mistrovství thajského umění.

Pokud vás zajímají prehistoric-

ká zvířata, oceníte Muzeum dino-

saurů. Zejména děti nadchnou dvě 

obří makety dinosaurů, 8 m vysoké 

a 15 m dlouhé. 
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Aktuální ceny 
a informace

POLOHA

• Živá atmosféra

• V centru Bangkoku

•  Restaurace a bary v těsné 

blízkosti hotelu hotelu

•  Nejbližší nákupní centrum 

cca 1 km

• Lumphini Park cca 660 m

• Noční trh Patpong cca 1500 m

• Letiště Suvarnabhumi cca 30 km

POPIS

• Recepce

• Směnárna

• 2 restaurace

• Bar

• Fitness

• Wellness

• Bazén pro dospělé

•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

ve veřejných prostorách a na 

pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj City

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou, WC

• Vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV, DVD přehrávač

• Minibar 

• Bezpečnostní schránka 

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

Studio

• Stejně vybavené jako pokoj City

• Prostornější

• Koupelna se sprchou a vanou

Pokoj Metropolitan

• Stejně vybavený jako pokoj City

• Velmi prostorný

• Koupelna se sprchou a vanou

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: fi tness, parní lázeň, lekce 

jógy

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže

STRAVOVÁNÍ

•  Snídaně formou bufetu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.comohotels.com

Pozn.: V pokoji typu Studio sdílí dítě 

lůžko s rodiči (přistýlku nelze zajis-

tit ani za poplatek). V pokoji typu 

Metropolitan sdílí druhé dítě lůžko 

s rodiči (přistýlku nelze zajistit ani 

za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
SNÍDANĚ

WI-FI
ZDARMA

LETIŠTĚ
SUVARNABHUMI CCA 30 KM

• Živá atmosféra

• Luxusní hotel

• Nákupní možnosti 

Proč právě sem?

THAJSKO  BANGKOK

Como Metropolitan Bangkok 

POKOJ CITY

— —
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Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

— —

POLOHA

• Na hlavní ulici s živou atmosférou

• Petchburi Road 847

•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary cca 100 m

• Siam Square cca 5 km

• Autobusová linka cca 750 m 

• Letiště Suvarnabhumi cca 35 km

POPIS

• Recepce

• Směnárna

• 2 restaurace, bar

• Obchůdky

• Fitness

• Wellness

• Kadeřnictví

• Relaxační zóna

• Bazén s částí pro děti

•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici ve 

veřejných prostorách hotelu 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe

• Umístěn v 10.–20. patře

• Komfortní zařízení

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC

• Vysoušeč vlasů

• Telefon

• SAT-TV, DVD přehrávač

• Bezpečnostní schránka

• Minibar za poplatek

• Set pro přípravu kávy a čaje

•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Grand Deluxe

• Umístěn ve 23.–31. patře

• Nově zařízen

• Stejně vybaven jako pokoj Deluxe

• Po příjezdu navíc talíř s ovocem

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: fi tness centrum, sauna, 

parní lázeň, stolní tenis

• Za poplatek: wellness, masáže

STRAVOVÁNÍ 

•  Snídaně, polopenze nebo plná 

penze 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.amari.com/watergate

Pozn.: Dítě do 3 let sdílí lůžko 

s rodiči.

• Aktivity pro děti

• Ideální poloha

• Živá atmosféra

Proč právě sem?

LETIŠTĚ
SUVARNABHUMI CCA 35 KM

BANGKOK  THAJSKO

Amari Watergate Bangkok 
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Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

LETIŠTĚ
SUVARNABHUMI CCA 30 KM

POLOHA

• Na hlavní ulici

• Ratchaprarop Road, Pathumwan

•  Restaurace, bary a kavárny 

cca 100 m

•  Nákupní možnosti jsou v těsné 

blízkosti hotelu

•  Autobusová zastávka se nachází 

cca 100 m od hotelu

• Letiště Suvarnabhumi cca 30 km

POPIS 

• Moderní design

• Recepce

• 2 restaurace

•  Střešní restaurace servírující 

thajské a asijské speciality

• 2 bary

• Bezpečnostní schránky

• Fitness

• Wellness

• Konferenční prostory

INTERNET

•  Wi-Fi připojení v areálu hotelu 

zdarma

•  Wi-Fi připojení na pokojích 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior

• Velikost pokoje cca 26 m2

• Moderně zařízen 

• Klimatizace 

• Koupelna se sprchou a WC

• Vysoušeč vlasů

• SAT-TV

• Bezpečnostní schránka

• Minibar za poplatek

Pokoj Deluxe

• Velikost pokoje cca 26 m2

•  Stejně vybaven jako pokoj 

Superior

•  Má navíc skleněnou stěnu mezi 

koupelnou a pokojem

SPORT A ZÁBAVA

• Zdarma: fi tness centrum

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže

STRAVOVÁNÍ 

•  Snídaně, polopenze nebo plná 

penze (snídaně formou bufetu, 

obědy a večeře jsou formou 

servírovaného menu)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.centarahotelsresorts.com

Pozn.: Dítě sdílí lůžko s rodiči (při-

stýlka je možná pouze za poplatek).

• Živá atmosféra

• Nákupní možnosti

• Ideální poloha

Proč právě sem?

THAJSKO  BANGKOK

Centara Watergate Pavillion Hotel Bangkok 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 12 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

— —
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Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

Velký královský palác 

Během tohoto výletu navštívíte Velký 

královský palác a Chrám smaragdového 

Buddhy, který je nejposvátnějším místem 

celého Thajska. Palác nechal postavit 

v roce 1782 král Rama I., zakladatel dyna-

stie Chakri, která vládne v Thajsku dodnes. 

Královský palác se rozkládá na neuvě-

řitelných 218 tisících metrech čtvereční 

a nachází se v něm 95 pagod. Palác byl 

až do roku 1946 sídlem králů. V současné 

době komplex zůstává duchovním srdcem 

Thajského království. V komplexu se také 

nachází smaragdový Buddha, který je ale 

ve skutečnosti z jadeitu a je nejsvětějším 

zpodobením Buddhy v zemi.

Toulky po klenotech Thajska

Kromě Velkého královského paláce a Chrá-

mu smaragdového Buddhy, který je nej-

světějším místem Thajska, navštívíte Wat 

Pho, chrám ležícího Buddhy. Monumen-

tální pozlacená socha je 46 metrů dlouhá 

a 15 metrů vysoká. Navíc navštívíte chrám 

Wat Traimit, kde budete obdivovat sochu 

zlatého Buddhy, měřící téměř pět metrů na 

výšku a vážící pět a půl tuny. Celá socha 

je z pravého zlata. Buddha Wat Traimit byl 

objeven náhodou při rekonstrukčních pra-

cích.

Plavba po Chao Phraya

Řeka Chao Phraya (čteno „čao praja“), 

která protéká Bangkokem, měla v  roce 

1782, kdy zde bylo založeno nové hlavní 

město, především strategický a dopravní 

význam, což platí i dnes. Při plavbě pocí-

títe pravou příjemnou a přátelskou thaj-

skou pohostinnost. Tu si užijete při luxus-

ní plavbě, přičemž povečeříte ve velkém 

stylu. Dokonalou romantickou atmosféru 

dotvoří profesionální zpěváci a západ slun-

ce. Mimo jiné ochutnáte báječné pochout-

ky z plodů moře, a to jak podle receptur 

thajské, tak i mezinárodní kuchyně.

Ayutthaya

Starobylé město Ayutthaya bylo thajským 

hlavním městem po čtyři století a je jed-

nou z hlavních turistických atrakcí Thajska. 

Leží na soutoku řek Chao Phraya, Pa Sak 

a Lopburi. Ty jsou spojeny širokým prů-

plavovým kanálem Klong Muang, který tak 

z centra města vytváří ostrov. Název města 

pochází ze sanskrtského slova „ayodhya“, 

tedy nenapadnutelný, nedobytný. Ten-

to historický park je velký areál v samém 

srdci Ayutthayi a již v roce 1991 byl vyhlá-

šen světovým dědictvím UNESCO. V rámci 

tohoto výletu budete objevovat fascinující 

historii Thajska – nespočet chrámů, ruiny 

kamenné sochy Buddhy, zbytky starého 

opevnění a mnohé další zajímavosti. Na 

svém vrcholu mezi lety 1350 až 1767 bylo 

město centrem kultury a mezinárodního 

obchodu říše, která zabírala velkou část 

dnešního Thajska, Laosu, Barmy a Kam-

bodži. V 17. století mělo město přibližně  

milion obyvatel. Pro srovnání – Praha měla 

v té době kolem 60 tisíc obyvatel.

Plovoucí trh 
Damnoen Saduak

Užijte si atmosféru pravého Bangkoku, kte-

rý nabízí fascinující kulturní zážitky, stejně 

jako pohled do dávného způsobu života. 

Damnoen Saduak, největší a nejpopulár-

nější ze všech plovoucích trhů, je zamě-

řen především na zahraniční návštěvníky. 

Najdete tu lodě přetékající tropickým ovo-

cem a zeleninou nebo čerstvou kokosovou 

šťávou. Ochutnat navíc můžete nepřeber-

né množství místních pokrmů, které jsou 

připravované přímo v plovoucích kuchy-

ních.

Siam Niramit Bangkok
Zhlédněte strhující show vyprávějící o his-

torii, tradicích a kultuře Thajska. Tradič-

ní formy divadla s nezapomenutelnými 

kostýmy, místní hudbou a profesionální-

mi tanečníky se spojují s nejmodernějšími 

technikami hry světel a zvuku. Při dřívější 

návštěvě divadla zbývá čas na procházku 

po thajské vesnici, živoucím skanzenu, kte-

rý vám představí způsob života místních 

obyvatel před mnoha sty lety. Součástí 

tohoto výletu je také večeře.

  

Popisy výletů jsou pouze

informační a nezávazné. 

Bližší info o jejich programu 

obdržíte v destinaci. 

 Více na www.blue-style.cz
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EXOTIKA 2019/20  SLEVY A VÝHODY

Konečná cena rozhoduje!

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 15 let | 2. dítě do 15 let
+ Slevy na dospělé od 10 %

nebo Slevy na dospělé od 21 %

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Cestujete-li se dvěma dětmi, kdy 

jedno dítě splňuje věk 1. dítěte uve-

dený v  ikoně a druhé dítě splňuje 

věk uvedený v ikoně pro 2. dítě, pak 

vaše 1. dítě nabízíme ZCELA ZDAR-

MA s tím, že počet míst je limitován 

a nabídka platí pro konkrétní termí-

ny, destinace, konkrétní typy poko-

jů a typy stravování. Doporučujeme 

vám včasnou rezervaci. Pro vaše 

2. dítě máte možnost využít nabíd-

ku „Pevné dětské ceny pro 2. dítě“, 

kdy nabízíme ubytování a uvedené 

stravování ZDARMA nebo v někte-

rých případech zvýhodněnou cenu 

vybraných služeb a vy platíte pouze 

letenku a povinné příplatky s tím, že 

počet míst je limitován, nabídka pla-

tí pro konkrétní termíny, destinace, 

typy pokojů a typy stravování. Dopo-

ručujeme vám včasnou rezervaci.

Po vyčerpání kapacity nabídky 1. dítě 

ZCELA ZDARMA a/nebo po skončení 

její platnosti (platí při závazné rezer-

vaci do 15. 8. 2019) můžete využít 

nabídku „dítě za Symbolickou cenu“, 

kdy nabízíme pro vaše 1. dítě ubyto-

vání a uvedené stravování ZDARMA 

a zvýhodněnou cenu letenky. Počet 

míst je také limitován. Po vyčerpá-

ní kapacity této nabídky máte mož-

nost dále využít nabídku „Pevné dět-

ské ceny pro 1. dítě“, kdy nabízíme 

pro vaše 1. dítě ubytování a uvedené 

stravování ZDARMA, vč. vybraných 

dostupných služeb a vy platíte pou-

ze letenku a povinné příplatky. Počet 

míst je také limitován. Po vyčerpá-

ní kapacity všech těchto nabídek 

nabídneme dětskou cenu za 1. dítě 

dle aktuální cenové nabídky.

Nabídka „Pevná dětská cena pro 

2. dítě“ platí pro vybrané typy pokojů 

a typy stravování. Počet míst je limi-

tován. Po vyčerpání kapacity této 

nabídky nabídneme dětskou cenu za 

2. dítě dle aktuální cenové nabídky. 

Výše pevných dětských cen závisí 

na vámi zvolené destinaci, termínu 

a obsahu objednaných služeb.

Cestujete-li s jedním dítětem, kte-

ré splňuje věk dítěte uvedený v iko-

ně, pak vám nabízíme dítě ZCELA 

ZDARMA s tím, že počet míst je limi-

tován a platí pro konkrétní termíny, 

destinace, konkrétní typy pokojů 

a  typy stravování. Doporučujeme 

vám včasnou rezervaci.

Po vyčerpání kapacity nabídky dítě 

ZCELA ZDARMA a/nebo po skončení 

její platnosti (platí při závazné rezerva-

ci do 15. 8. 2019) můžete využít nabíd-

ku „dítě za SYMBOLICKOU CENU“, kdy 

nabízíme ubytování a uvedené stravo-

vání ZDARMA a zvýhodněnou cenu 

letenky pro vaše dítě. Počet míst je 

také limitován. Po vyčerpání kapa-

city této nabídky máte možnost dále 

využít nabídku „Pevné dětské ceny pro 

1 dítě“, kdy nabízíme pro vaše dítě uby-

tování a uvedené stravování ZDARMA, 

vč. vybraných dostupných služeb, a vy 

platíte pouze letenku a povinné pří-

platky. Výše pevných dětských cen 

závisí na vámi zvolené destinaci, ter-

mínu a obsahu objednaných služeb.

Počet míst je také limitován. Po vyčer-

pání kapacity této nabídky nabídne-

me dětskou cenu dle aktuální cenové 

nabídky.

Cestujete-li se dvěma dětmi, kdy 

jedno dítě splňuje věk 1. dítěte uve-

dený v  ikoně a druhé dítě splňuje 

věk uvedený v ikoně pro 2. dítě, pak 

za tyto vaše dvě děti zaplatíte pou-

ze letenku, povinné příplatky a další 

vybrané služby (stravování, příplatek 

za přistýlku apod.) s  tím, že počet 

míst je limitován, platí pro konkrét-

ní termíny, destinace, typy pokojů 

a  typy stravování. Doporučujeme 

vám včasnou rezervaci. Po vyčerpá-

ní kapacity této nabídky nabídneme 

cenu dle aktuální cenové nabídky.

Cestujete-li s jedním dítětem, kdy 

jedno dítě splňuje věk 1 dítěte uve-

dený v ikoně, pak za toto dítě zapla-

títe pouze letenku, povinné příplat-

ky a další vybrané služby (stravování, 

příplatek za přistýlku apod.) s tím, že 

počet míst je limitován, platí pro kon-

krétní termíny, destinace, typy poko-

jů a typy stravování. Doporučujeme 

vám včasnou rezervaci. Po vyčerpání 

kapacity této nabídky platíte cenu dle 

aktuální cenové nabídky.

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Dítě do 15 let zdarma
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až pro 2 děti ubytování zdarma 
1. dítě do 14 let | 2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 14 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Super slevy od 10 % na dospělé osoby
Cestujete-li do Egypta a čerpáte-li některou z výše uvedených nabídek DĚTI 

ZDARMA, nabízíme navíc při závazné rezervaci do 15. 8. 2019 slevu pro 

každého cestujícího platícího cenu za dospělou osobu s tím, že sleva platí 

ve vybraných termínech a destinacích. Dospělou osobou je pro účely této 

nabídky každý cestující, jehož věk je (v den dle smlouvy plánovaného zpá-

tečního odletu) shodný či vyšší než věk uvedený u jednotlivých hotelů jako 

věková hranice pro dítě zdarma. Aktuální informace o výši slev naleznete 

u jednotlivých hotelů na www.blue-style.cz. 

Super slevy od 21 % na dospělé osoby
Cestujete-li do jiné destinace uvedené v tomto katalogu než do Egypta 

a čerpáte-li některou z výše uvedených nabídek DĚTI ZDARMA, nabízíme 

navíc při závazné rezervaci do 15. 8. 2019 slevu pro každého cestujícího pla-

tícího cenu za dospělou osobu s tím, že sleva platí pro všechny ubytovací 

kapacity ve vybraných termínech a destinacích. Dospělou osobou je pro 

účely této nabídky každý cestující, jehož věk je (v den dle smlouvy pláno-

vaného zpátečního odletu) shodný či vyšší než věk uvedený u jednotlivých 

hotelů jako věková hranice pro dítě zdarma. Aktuální informace o výši slev 

naleznete u jednotlivých hotelů na www.blue-style.cz. 

+ SUPER SLEVY NA DOSPĚLÉ OSOBY

AŽ 2 DĚTI ZDARMA + SLEVY NA DOSPĚLÉ OSOBY

Nabídku „až 2 děti ZDARMA“ je možné uplatnit na každou rezervaci pouze jedenkrát. Kapacita nabídky „až 2 děti ZDARMA“ je omezena a platí pouze při uby-

tování se dvěma cestujícími hradícími cenu za dospělou osobu, není-li uvedeno jinak. Dospělou osobou je pro účely této nabídky každý cestující, jehož věk 

je (v den dle smlouvy plánovaného zpátečního odletu) shodný či vyšší než věk uvedený u jednotlivých ubytovacích zařízení/typu pokojů jako věková hranice 

pro dítě zdarma. Tento cestující je povinen uhradit cenu za dospělou osobu, není-li uvedeno jinak. Dětské ceny se vztahují na děti od 2 let věku až do dovršení věku 

vyznačeného v ikonách u jednotlivých ubytovacích zařízení/typu pokojů (v den dle smlouvy plánovaného zpátečního odletu nesmí tento věk dovršit). Informace 

o těchto nabídkách a jejich dostupnosti naleznete na www.blue-style.cz u jednotlivých hotelů, které možnost využít této nabídky nabízejí. 
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Na této dvoustraně 276–277 naleznete podrobné vysvětlení našich nabídek ze str. 10–11 tohoto katalogu 

a ikony znázorněné na této dvoustraně 276–277 mají pouze ilustrativní charakter.

Konečná cena rozhoduje!

SUPER SLEVY POUZE NA DOSPĚLÉ OSOBY OD 21 %

DALŠÍ SKVĚLÉ VÝHODY

Všechny uvedené slevy v % na této dvoustraně 276–277 se vypočítávají z konečné ceny zájezdu, platí při závazné rezervaci do 15. 8. 2019 platí ve vybraných 

termínech a zahrnují již možnost parkování přímo u letiště zcela zdarma v minimální hodnotě 550 Kč. Aktuální informace o výši slev naleznete u jednotli-

vých hotelů na www.blue-style.cz, kde je výše slevy vyčíslena a již se také zobrazuje konečná cena po slevě. Nabídku „až 2 děti ZDARMA“ a nabídku „SUPER 

SLEVY PRO DOSPĚLÉ OSOBY“ nelze využít na prodej zájezdů na poslední chvíli (Last Minute).

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Cestujete-li bez dětí a/nebo nevy-

užíváte-li při své rezervaci nabídku 

„až 2 děti ZDARMA“, pak máte mož-

nost využít naši atraktivní nabídku, 

kdy můžete získat při včasné rezer-

vaci slevu pro každou osobu platící 

cenu za dospělou osobu. Dospělou 

osobou je pro účely této nabídky 

každý cestující, jehož věk je (v den 

dle smlouvy plánovaného zpáteč-

ního odletu) shodný či vyšší než věk 

uvedený u jednotlivých hotelů jako 

věková hranice pro dítě zdarma. 

Sleva platí pro všechny ubytovací 

kapacity ve vybraných termínech 

a při závazné rezervaci do 15. 8. 2019

Aktuální informace o výši slev nalez-

nete na www.blue-style.cz u jednot-

livých hotelů. Nabídku „Super slevy 

pouze pro dospělé osoby“ od 21 % 

nelze kombinovat s  nabídkou „až 

2 děti ZDARMA“.

Platí pro Egypt a Spojené arabské emiráty. U většiny zájezdů v rámci nadcházející zimní 
sezony jsme si jisti naší bezkonkurenční cenou natolik, že v případě, kdy najdete stejný 
zájezd u jiné cestovní kanceláře levněji, nabídneme vám tento zájezd za tuto nižší cenu. 
A navíc vám za vaše upozornění dáme speciální odměnu ve výši 600 Kč na objed-
návku – tzv. Záruka bezkonkurenčních cen na trhu. Tato odměna vám bude ode-
čtena od ceny zájezdu. Speciální nabídka – Záruka bezkonkurenčních cen na trhu 
je časově omezena, platí pro destinace Egypt a Spojené arabské emiráty a platí 
pro všechny závazné rezervace zájezdů do Egypta a Spojených arabských emirátů 
z nabídky Exotika 2019/2020, a to do 31. 10. 2019. Více informací o Záruce bez-
konkurenčních cen na trhu naleznete na www.blue-style.cz v sekci Slevy a výhody.

Při zakoupení zájezdu z nabídky Exotika 2019/2020 do 15. 8. 2019, zaplatíte zálohu (částečnou úhradu) pouze 
1 500 Kč (v případě zájmu navíc doporučené cestovní připojištění BlueComfort/BlueComfort Plus) za každou 
cestující osobu (včetně infanta – dítěte do 2 let věku) uvedenou na smlouvě o zájezdu. Doplatek do 7 000 Kč 
za každou cestující osobu uhradíte vždy nejpozději do 30 dní od podpisu smlouvy o zájezdu. 
V případě zájmu o doporučené cestovní připojištění BlueComfort/BlueComfort Plus je toto splatné vždy při 
podpisu smlouvy. Doplatek Celkové ceny zájezdu musí být uhrazen nejpozději do 45 dní (včetně) před zaháje-
ním čerpání služeb uvedených ve smlouvě o zájezdu. 
Podrobné informace o platebních podmínkách naleznete ve Všeobecných smluvních podmínkách.
Záloha pouze 1 500 Kč/os. platí pro zájezdy z nabídky Exotika 2019/2020 a pro odlety od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020.

Sleva 1 000 Kč na objednávku platí při závazné rezervaci minimálně 30 dní před plánovaným odletem včetně. 
V případě závazné rezervace 29 až 15 dní před plánovaným odletem včetně, platí sleva 500 Kč na objednávku. 
Bude-li závazná rezervace učiněna v době kratší než 14 dní před plánovaným odletem, nárok na slevu pro stá-
lého klienta nevzniká. Tuto slevu mohou uplatnit klienti, kteří uzavírají smlouvu o zájezdu a zároveň v minulosti 
s CK Blue Style již uzavřeli minimálně jednu smlouvu o zájezdu, která byla zrealizována.

Cestujete-li ve větší skupině, naše cestovní kancelář vám ráda poskytne na vyžádání skupinovou slevu. Výše slev 
je závislá vždy na velikosti skupiny, zvolené destinaci, termínu cesty a době, kdy je rezervace učiněna. Plánujete-li 
cestovat ve větších skupinách, neváhejte se na nás obrátit na e-mail skupiny@blue-style.cz, a to vždy s dostateč-
ným časovým předstihem, abychom vám mohli zajistit co možná nejlepší podmínky nejen z hlediska ceny, ale 
také abychom mohli vyjít vstříc všem vašim požadavkům v rámci zvoleného ubytovacího zařízení či destinace.

Klientům starším 60 let v době dovolené poskytneme slevu 500 Kč/osoba z aktuální cenové nabídky. Tato 
nabídka je platná při závazné rezervaci minimálně 30 dní před plánovaným odletem včetně. Tuto slevu nelze 
kombinovat se skupinovou slevou.

Platí pouze pro Egypt. Nakupte svou dovolenou včas a získejte možnost změnit zájezd až 7 dní před pláno-
vaným odletem zdarma. Kompletní podmínky pro uplatnění změny zájezdu naleznete na www.blue-style.cz. 

Záloha
pouze 1� 500 Kč/os.

Sleva
pro stálé klienty
až 1 �000 Kč/obj.

Slevy
pro skupiny

Změna zájezdu 
zdarma

Slevy
pro seniory

í zimní 
 stejný 
cenu. 
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Vážení zákazníci, před výběrem své dovolené vás 

prosíme o pozorné přečtení těchto Všeobec-

ných informací, kde naleznete řadu důležitých 

informací, rad a upozornění. Pro hladký průběh 

dovolené je důležitá informovanost nejen o vámi 

vybraném ubytovacím zařízení, ale také pově-

domí a informace o místních zvycích, možných 

úskalích a specifi kách dané země či místa, kam 

hodláte vycestovat. Proto, prosíme, věnujte čas 

těmto Všeobecným informacím, které jsou nedíl-

nou součástí Všeobecných smluvních podmínek. 

Cestovní kancelář Blue Style je pojištěna proti 

úpadku dle povinnosti vyplývající ze zákona č. 

159/1999 Sb. (povinné smluvní pojištění) u ERV 

Evropské pojišťovny, a. s. 

PODMÍNKY 

VYCESTOVÁNÍ Z ČR

CESTOVNÍ DOKLADY

Z České republiky lze vycestovat pouze s platným 

cestovním dokladem (upozorňujeme, že větši-

na států, do nichž Blue Style nabízí své zájezdy, 

požaduje pro vstup cestovní doklad platný mini-

málně 6 měsíců po návratu z dané destinace), 

v případě cesty do zemí Evropské unie lze jako 

cestovní doklad použít platný občanský průkaz 

vydaný státem Evropské unie. Občanský průkaz 

je však chápán jako cestovní doklad pouze pro 

jeho držitele, nikoli pro děti v něm zapsané. Upo-

zorňujeme, že od 26. června 2012 musí mít každý 

občan České republiky (tedy včetně dětí) při ces-

tování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Od 

1. ledna 2012 mohou i děti mladší 15 let do států 

Evropské unie cestovat též na vlastní občanský 

průkaz, o který mohou rodiče dítěte požádat. 

Podrobné informace k cestovním dokladům ČR 

naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR, 

www.mvcr.cz. 

PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ – CESTOVÁNÍ 

DĚTÍ BEZ DOPROVODU RODIČŮ

V případě, že nezletilé dítě cestuje v doprovodu 

jiné osoby, než je rodič nebo zákonný zástup-

ce, doporučujeme ověřit u zastupitelských úřadů 

států, které v době zájezdu navštívíte, zda mimo 

platného cestovního dokladu nebude vyžadován 

také písemný souhlas rodičů (zákonného zástup-

ce) s cestou dítěte do zahraničí. Informace, zda 

stát, do kterého cestujete, vyžaduje písemný sou-

hlas rodičů, naleznete na www.mzv.cz, v kapitole 

Informace o podmínkách cestování do jednotli-

vých států světa, v rubrice věnované konkrétnímu 

státu. Pro ověření či event. doplnění této infor-

mace je potřeba kontaktovat přímo velvyslanectví 

daného státu v České republice.

VSTUP A POBYT V CIZÍCH STÁTECH
Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí 

občané ČR splňovat podmínky stanovené záko-

ny dané země. Základní informace k cestování 

občanů České republiky do cizích zemí naleznete 

v tomto katalogu ve všeobecných informacích 

u  jednotlivých destinací a dále pak na webo-

vých stránkách Ministerstva zahraničních věcí 

ČR, www.mzv.cz. Vzhledem k možným změ-

nám týkajících se vstupu a pobytu v dané zemi 

doporučujeme, abyste si před cestou ověřili, zda 

se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Ke 

sdělování aktuálních podmínek a informací ke 

vstupu a pobytu na území cizího státu je kompe-

tentní příslušný zastupitelský úřad daného státu, 

kontakty naleznete ve všeobecných informacích 

u jednotlivých destinací. Pokud nejste občany 

ČR, informujte se před cestou u zastupitelských 

úřadů států, které v  době zájezdu navštívíte, 

o podmínkách vstupu a pobytu. Veškeré infor-

mace uvedené v tomto katalogu u jednotlivých 

destinací jsou platné ke dni tisku tohoto katalogu.

ÚDAJE O PASOVÝCH A VÍZOVÝCH 
POŽADAVCÍCH A JEJICH LHŮTY, 
ZDRAVOTNÍ DOKLADY
Za účelem podání správných a aktuálních infor-

mací o pasových a vízových požadavcích, lhůtách 

pro jejich vyřízení, které jsou pro cestu a pobyt 

vyžadovány, je nezbytné sdělit prodejci všech-

ny podstatné informace, zejména jaký cestovní 

doklad použijete k cestě do vámi vybrané des-

tinace a stát a jeho vydání. Základní informace 

o pasových a vízových požadavcích, o lhůtách pro 

jejich vyřízení, jakož i o nezbytných zdravotních 

dokladech naleznete rovněž na www.blue-style.

cz. Jelikož pasové i vízové podmínky pro cestová-

ní do námi nabízených destinací, jakož i lhůty pro 

jejich vyřízení, se mohou měnit, doporučujeme 

si před odjezdem vždy ověřit podmínky vstupu 

do destinace na stránkách Ministerstva zahraničí 

ČR www.mzv.cz a/nebo na zastupitelských úřa-

dech zemí, do kterých v rámci zájezdu cestujete. 

Současně tímto upozorňujeme, že pasové a vízo-

vé informace nacházející se v katalogu a/nebo 

na www.blue-style.cz jsou zpravidla určeny pro 

občany ČR, případně pro občany dalších států 

EHP, jejichž občané jsou obvyklými zákazníky Blue 

Style. V případě, že v tomto katalogu ani na www.

blue-style.cz nenaleznete informace o pasových 

a vízových požadavcích vztahujících se k cestov-

ním dokladům země, jejíž cestovní doklad máte 

v úmyslu využít za účelem čerpání služeb zájez-

du nebo máte jakékoliv dotazy týkající se splnění 

pasových a vízových povinností, doporučujeme 

kontaktovat zastupitelský úřad příslušné země, do 

které hodláte vycestovat, případně nás kontak-

tujte na telefonním čísle +420�226�036�100 nebo 

na info@blue-style.cz. Berte prosím na vědomí, 

že nemůžeme nést odpovědnost za správnost 

námi poskytnutých informací o vízových či paso-

vých požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení ani 

o nezbytných zdravotních dokladech v případě, 

kdy nám včas nesdělíte podstatné informace či 

uvedete informace chybné.

JAZYK
Jednotlivé služby tvořící zájezd pořádaný Blue 

Style jsou poskytovány v úředním jazyce země, ve 

které je daná služba poskytována a/nebo v jazy-

ce anglickém a/nebo německém a/nebo fran-

couzském (v případě letecké přepravy většinou 

dle státu sídla letecké společnosti), vyjma služby 

delegát a animátor, kdy jazyk, v němž je tato služ-

ba poskytována, je uveden v příslušném článku 

těchto Všeobecných informací.

VŠEOBECNÉ INFORMACE 
BLUE STYLE K.S.
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LETECKÁ PŘEPRAVA
Přeprava do našich cílových destinací je zajiš-

ťována charterovými lety a/nebo lety na pra-

videlných linkách. Ačkoliv jsou časy odletů 

a příletů na charterových letech nasmlouvány 

s dostatečným předstihem, může se stát, že 

přesné časy letů budou změněny i přes veške-

rou snahu naší cestovní kanceláře a leteckých 

společností. Ke změnám časů odletů a příletů 

může dojít také na pravidelných linkách. O pří-

padných změnách odletových časů na všech 

letech budete včas vyrozuměni. Doporučujeme 

tedy před odletem zkontrolovat vaše e-mailo-

vé schránky, na které budou v případě změny 

zasílány aktuální Cestovní dokumenty. Aktuální 

informace o odletech jsou umístěny na webo-

vých stránkách www.blue-style.cz. Časy odletu 

se však mohou měnit i krátce před plánovanou 

dobou odletu, z tohoto důvodu je nutné sle-

dovat informační tabule na letištích. Blue Style 

neručí za zpoždění letů, která mohou nastat 

z technických důvodů, z důvodů nepříznivého 

počasí, přetížení leteckých koridorů atd., nene-

se odpovědnost za škody s nimi spojené a upo-

zorňuje na možnost jejich vzniku. Při plánování 

vašich obchodních schůzek, cest a následných 

přípojů zpět do místa bydliště tedy raději počí-

tejte i s možným delším zpožděním, které může 

zasahovat i do dne následujícího. Stejně tak je 

důležité brát na vědomí, že s ohledem na pří-

padné brzké odlety z České republiky může být 

nutné se dostavit na letiště již v předcházející 

den (např. odlet v sobotu v 1.00 hod, na letišti 

musíte být nejpozději v pátek ve 23.00 hod). 

Nelze též vycházet z toho, že se odlety usku-

teční dopoledne a zpáteční lety večer. Změ-

ny letových časů mohou nastat i několik hodin 

před plánovaným odletem. Cestujete-li s malý-

mi dětmi, je lépe se vybavit dostatečným množ-

stvím kojenecké stravy, nápojů a hygienických 

potřeb. V případě časného odletu nebo pozdní-

ho či zpožděného letu do cílové destinace nelze 

poskytnout slevy a kompenzace za služby, kte-

ré nemohly být z tohoto důvodu využity (např. 

snídaně nebo večeře v hotelu). V případě brz-

kého odletu z destinace se naopak může stát, 

že z důvodu požadavků na odbavení na letišti 

bude nutné zahájit transfer z místa ubytování 

v nočních hodinách večera dne před plánova-

ným odletem z destinace. Před cestou doporu-

čujeme seznámit se s novými bezpečnostními 

pravidly na letištích EU, která upravují zejména 

přepravu kapalin a s přepravními podmínkami 

letecké společnosti – k dispozici na www.blue

-style.cz, a/nebo na webových stránkách letec-

kého přepravce. Osobám nemocným či jinak 

zdravotně omezeným doporučujeme věnovat 

přepravním podmínkám zvýšenou pozornost. 

Od 17. 1. 2006 jsou všechny lety z Letiště Vác-

lava Havla Praha do schengenského prostoru 

odbavovány z Terminálu 2. V případě zmešká-

ní navazujícího letu (z důvodu zpoždění letu 

předchozího) je postupováno dle mezinárod-

ních pravidel pro leteckou přepravu.

Vyžaduje-li si to povaha zdravotního stavu ces-

tujícího (týká se i těhotných žen), zejména pak 

s ohledem na přepravní podmínky letecké spo-

lečnosti (k dispozici na stránkách www.blue-sty-

le.cz, a/nebo na webových stránkách leteckého 

přepravce), je dotčený cestující povinen proka-

zatelně oznámit Blue Style informace vztahují-

cí se k jeho zdravotnímu stavu před uzavřením 

smlouvy o zájezdu pro účely dalšího zpracování 

leteckým přepravcem a mít s sebou při samotné 

letecké přepravě potvrzení od lékaře, že je scho-

pen letu. U osob, jejichž zdravotní stav to vyža-

duje, je nutné zajistit doprovod. Vedle splnění 

přepravních podmínek budou informace pou-

žity k ověření možností pro zvýšenou podporu 

dotčeného cestujícího v rámci přepravy.

Další informace pro cestující s invalidním vozí-

kem naleznete v těchto Všeobecných informa-

cích v kapitole „Dovolená bez bariér“.

PALUBNÍ (CATERINGOVÉ) SLUŽBY
Rozsah poskytovaných cateringových služeb 

během letecké přepravy je určován jednotlivými 

leteckými společnostmi. Berte prosím na vědomí, 

že na většině letů není poskytováno občerstvení 

a pití zdarma. Více informací o poskytovaných 

cateringových službách pak naleznete na www.

blue-style.cz a/nebo na webových stránkách 

leteckého přepravce.

ODBAVENÍ A MÍSTA V LETADLE
Jednotlivá místa v letadle jsou přidělována ces-

tujícím dle pořadí u přepážky odbavení na letišti 

a jsou potvrzena na palubní vstupence. Bohužel 

nemůžeme předem zaručit přidělení konkrétní-

ho místa v letadle. Cestuje-li rodina nebo více 

přátel společně, doporučujeme vám se dosta-

vit včas k odbavení (dle pokynů nejpozději 2 až 

3 hodiny před plánovaným odletem), aby vám 

bylo možno zajistit místa vedle sebe, případně 

zvolit placenou službu seatingu, pokud je tato 

možnost dostupná (více na www.blue-style.cz). 

Blue Style není odpovědný za vaše ztráty nebo 

výdaje způsobené tím, že se nedostavíte včas, 

tj. nejpozději 2 hodiny před plánovaným odle-

tem (v některých případech 3 hodiny před plá-

novaným odletem), k odbavení (odbavovací pře-

pážka se uzavírá zpravidla cca 40 či 60 minut 

před plánovaným odletem, nicméně záleží na 

konkrétním leteckém přepravci a jeho přeprav-

ních podmínkách), nebo nebudete-li dostatečně 

vybaveni všemi požadovanými dokumenty (pas, 

vízum apod.), a tudíž nebudete moci vycestovat. 

Upozorňujeme také, že jedna osoba může sama 

cestovat maximálně s jedním dítětem do 2 let 

věku (s infantem). V případě možnosti „seating 

zdarma“ (vybrané místo v letadle) je dostupnost 

seatingu kapacitně omezena a tato služba není 

závaznou součástí nabídky zájezdu, nelze proto 

v případě neposkytnutí seatingu nárokovat jeho 

proplacení. 

CESTOVNÍ DOKUMENTY
V Cestovních dokumentech (dále také jen „CD“), 

které slouží také jako letenky, naleznete veške-

ré potřebné informace k odletu včetně orien-

tačních časů odletů a příletů známých v době 

jejich odeslání. V případě letů s přestupem vám 

budou spolu s CD zaslány také letenky s podrob-

nějším rozpisem času jednotlivých letů. Tyto CD 

také obsahují další důležité informace týkající se 

vašeho ubytování (CD slouží rovněž jako ubyto-

vací vouchery) a informace k vašemu cestovnímu 

pojištění (zároveň slouží i jako doklad o cestov-

ním pojištění). Tyto dále obsahují případné další 

dokoupené služby (fakultativní výlety, parkování 

přímo u letiště, pronájem auta v destinaci apod.). 

Budete se jimi rovněž prokazovat při odbavení na 

letišti a po jejich předložení spolu s vaším ces-

tovním dokladem vám budou vystaveny palub-

ní vstupenky. Věnujte také pozornost užitečným 

informacím uvedeným na dalších stranách těchto 

CD. Je nutné si je po obdržení na vaši e-mailo-

vou adresu vytisknout a v listinné podobě mít po 

dobu konání zájezdu při sobě, a to zejména při 

odbavení na letišti, ubytování, případně uplatňo-

vání nároků z cestovního pojištění. CD se zasí-

lají nejpozději 7 dní před plánovaným odletem 

(neplatí pro zájezdy zakoupené ve lhůtě kratší 

než 7 dní před odletem)  na e-mailovou adresu 

uvedenou ve vaší smlouvě o zájezdu. Po jejich 

doručení si pečlivě překontrolujte, zda veške-

ré údaje na nich uvedené souhlasí. V případě 

změny času odletu vám budou zaslány na váš 

kontaktní e-mail aktuální CD. Pokud z nějaké-

ho důvodu (např. nedoplacení zájezdu) nebu-

dou CD odeslány nebo doručeny (např. chybně 

uvedený kontakt), je vaší povinností si dokumenty 

vyžádat. Pokud do smlouvy o zájezdu neuvede-

te vaši e-mailovou adresu, budou CD zaslány na 

místo uzavření smlouvy o zájezdu. Rádi bychom 

předešli zbytečným komplikacím při jejich dor-

učování či při oznamování nenadálé změny času 

odletu. Doporučujeme našim klientům uvést na 

smlouvě o zájezdu několik možných kontaktů 

(např. 2 mobilní telefony). Při doplatku zájezdu si 

prosím zkontrolujte aktuálnost uvedených úda-

jů, zejména pak aktuální a funkční e-mailovou 

adresu. V případě jakékoli změny vámi uvede-

ných kontaktních údajů je nezbytné bezodkladně 

nahlásit aktuální a platné kontaktní údaje v místě 

uzavření smlouvy o zájezdu. Dojde-li ke změně 

v čase odletu a vy se k němu nedostavíte včas, 

nemůže být ze strany Blue Style uznána případ-

ná reklamace, pokud vás o tomto nebylo možné 

informovat na uvedených kontaktních údajích. 

Aktuální informace o  odletech jsou umístěny 

také na webových stránkách www.blue-style.

cz. S ohledem na možné změny doporučujeme 

aktuální informace o odletech průběžně sledovat. 

PŘEPRAVA ZAVAZADEL

Váhový limit na bezplatnou přepravu 1 zavazadla 

(zapsaného) pro dospělého cestujícího (a děti od 

2 let) závisí vždy na konkrétním leteckém přeprav-

ci a tarifu letenky. Většinou je povoleno cca 20 kg 

na osobu (maximální váha jednoho samostatné-

ho zavazadla nesmí přesáhnout 32 kg). Děti do 2 

let nemají nárok na vlastní sedadlo a na přepravu 

vlastního zavazadla, není-li uvedeno jinak. Větši-

nou mají nárok na bezplatnou přepravu složené-

ho dětského kočárku, dětské postýlky, autosedač-

ky pro děti – tyto předměty budou přepraveny 

v zavazadlovém prostoru letadla. Letecká spo-

lečnost nenese odpovědnost za škodu způsobe-

nou během přepravy na kočárcích, které nejsou 

přepravované v ochranném obalu nebo ve vhod-

né fólii. Zvýhodněné ceny za nadváhu zavazadel 

naleznete na www.blue-style.cz. 

Více informací týkajících se letecké dopravy 

(např. váhové limity, rozměry zavazadel atd.), 

resp. kompletní přepravní podmínky jednotli-

vých leteckých společností jsou k dispozici na 

www.blue-style.cz, a/nebo na webových strán-

kách leteckého dopravce.

Příruční zavazadla – podle platných meziná-

rodních předpisů nesmí mít cestující v příručním 

zavazadle zejména ostré předměty, manikúru, 

nože apod. Tyto předměty musí být uloženy pou-

ze v zapsaném odbaveném zavazadle. Doporu-

čujeme si do vašeho kabinového zavazadla při-

balit případné nezbytné léky, které tak máte po 

celou dobu při sobě.

Odbavená zavazadla – v odbaveném zavaza-

dle je často dovolené převážet předměty, které 

si nemůžete vzít s sebou do kabiny letadla. Je 

však zakázáno převážet výbušniny, zápalné látky 

a zařízení, která mohou způsobit vážné zranění 

nebo ohrozit bezpečnost letadla.
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Více informací o  nepovolených předmětech 

v příručních a odbavených zavazadlech nalez-

nete na webových stránkách letiště / jednotlivých 

leteckých dopravců. 

Přeprava kapalin – přepravu kapalin v příruč-

ních zavazadlech upravují bezpečnostní pravidla, 

která naleznete na www.blue-style.cz a/nebo na 

webových stránkách letiště / jednotlivých letec-

kých dopravců. Cestující tak mohou např. pře-

pravovat v kabinovém zavazadle běžné tekutiny, 

aerosoly a gely jen v nádobách o objemu maxi-

málně 100 ml, uložené v jednom průhledném 

plastovém sáčku o objemu max. 1 litr, který lze 

opakovaně uzavřít. Více informací týkajících se 

přepravy zavazadel naleznete také na www.blue

-style.cz.

DETEKČNÍ KONTROLY UVNITŘ 
VYBRANÝCH ZAPSANÝCH ZAVAZADEL
V rámci zvyšování ochrany cestujících a v sou-

ladu s platnou legislativou Evropské unie pro-

vádí pracovníci bezpečností kontroly na Letiš-

ti Václava Havla Praha od 15. 5. 2017 detekční 

kontroly uvnitř vybraných zapsaných (odbave-

ných) zavazadel. Během tohoto procesu budou 

některá zavazadla otevřena a fyzicky zkontrolo-

vána na přítomnost stopových prvků po výbuš-

ninách. Postup má předejít naložení výbušných 

látek do nákladního prostoru letadla. Abyste pře-

dešli poškození vašeho zavazadla s integrova-

ným zámkem bez TSA zabezpečení (označený 

červeným diamantem), je nutné mít zavazadla 

uzamčena právě pomocí TSA visacího zámku 

(v případě zámku bez TSA bude zámek při kon-

trole přeštípnut). Více informací o těchto kont-

rolách naleznete na www.prg.aero.

PŘEPRAVA NADMĚRNÝCH ZAVAZADEL 
A SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ
Přeprava neskladných nadměrných zavazadel 

a sportovního vybavení (např. jízdní kola, výba-

va pro potápěče, surfy, golfové bagy, kitesurfy 

apod.) musí být nahlášena Blue Style již při závaz-

né rezervaci zájezdu a uskutečňuje se v závislosti 

na kapacitních možnostech leteckého přepravce 

(je tedy nutné zpětné potvrzení) a je za poplatek. 

Úhrada případných poplatků za transfer přepra-

vovaného nadměrného zavazadla nebo sportov-

ního vybavení (např. surfy, jízdní kola, potápěčská 

výstroj, golfové bagy apod.) z letiště do ubytovací 

kapacity a zpět je zajišťována na vlastní náklady 

zákazníka. Pokud je výše uvedené vybavení pře-

pravováno jako standardní zavazadlo, nemusí se 

na něj vztahovat standardní pojištění přepravo-

vaných zavazadel.

PŘEPRAVA ZVÍŘAT

Zvířata se zásadně přepravují pouze po předcho-

zím nahlášení cestovní kanceláři, následném sou-

hlasu leteckého přepravce a za poplatek. O výši 

poplatku se informujte u svého prodejce. Bez 

zaplacení poplatku nebude uvedené zvíře pře-

vzato k přepravě. Malá zvířata můžete přepra-

vovat v kabině letadla v uzavřené předepsané 

schránce. Větší zvířata se přepravují v zavaza-

dlovém prostoru, ve zvláště k  tomu určených 

boxech. Bližší informace obdržíte u přepravce. 

Zároveň je nutné ověřit již při závazné rezerva-

ci zájezdu, zda vámi vybraná ubytovací kapacita 

umožňuje pobyt i vašemu zvířecímu mazlíčko-

vi. Podmínky pro přepravu zvířat, vč. váhových 

limitů, se mohou lišit dle leteckého přepravce. 

Informace zde uvedené jsou platné v době tisku 

tohoto katalogu.

ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ ZAVAZADLA
Za poškození nebo ztrátu zavazadla při letec-

ké přepravě přebírá plnou odpovědnost letecká 

společnost. Pokud při příletu do cílové destinace 

(v zahraničí i v ČR) zjistíte, že je vaše zavazadlo 

poškozeno, nebo se dokonce ztratilo, ihned na 

místě v reklamačním oddělení na letišti sepiš-

te protokol (P.I.R.), který budete potřebovat pro 

uplatnění nároku na odškodnění. Náklady spo-

jené s vyřizováním reklamace nese klient. Vždy 

je nutné nahlásit případnou škodu, poškození 

apod. ihned v letištní hale, aby mohla být rekla-

mace uznána. V opačném případě, kdy opustíte 

letištní halu, nemusí být vaše reklamace přijata. 

Každé vaše zavazadlo pak doporučujeme označit 

jmenovkou a adresou, včetně vašeho cílového 

místa, kam míříte na dovolenou. Více informa-

cí jak postupovat naleznete na www.blue-style.

cz a/nebo v přepravních podmínkách leteckého 

dopravce.

TRANSFER Z LETIŠTĚ 
DO UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A ZPĚT
Pokud není výslovně uvedeno jinak, po příletu 

na letiště bude pro vás zajištěn transfer do vašich 

ubytovacích zařízení. Z důvodů užších silnic a uli-

ček však některá ubytovací zařízení neumožňují 

dojezd až k samotnému ubytovacímu zařízení 

(zpravidla z důvodu nemožnosti otočení auto-

busu). V takovémto případě budete vysazeni na 

nejbližším možném místě od vašeho ubytovací-

ho zařízení. Může se stát, že některé oblasti jsou 

dostupné pouze lodí. Proto je potřeba počítat 

s tím, že v těchto případech neprobíhá klasický 

transfer přímo k hotelu, ale je potřeba do hotelu 

dojít se svými zavazadly pěšky. Doba transfe-

ru závisí nejen na vzdálenosti od letiště, ale i na 

počtu hotelů na trase (pokud je váš hotel na konci 

trasy transferu letiště – hotel / první při transferu 

hotel - letiště, cesta bude trvat déle) a na počtu 

přepravovaných klientů. Pokud dojde k poškození 

zavazadla během transferu, je nutné ihned infor-

movat delegáta. Ne vždy je delegát samotným 

transferům přítomen a je proto nutné prokaza-

telně zdokumentovat poškození a tuto informaci 

spolu s dokumentací bezodkladně předat dele-

gátovi k zpracování události.

DELEGÁT
Ve vybraných destinacích vám jsou k dispozi-

ci česky nebo slovensky mluvící delegáti. Ti, ve 

spolupráci s naším partnerem v dané destinaci, 

organizují transfery z/na letiště (ne vždy je dele-

gát samotnému transferu přítomen), uvítají vás na 

první informační schůzce, kde vám podají důle-

žité informace týkající se dané destinace, ubyto-

vání, nabídnou vám fakultativní výlety, možnost 

pronájmu auta apod. Po dobu vašeho pobytu 

vám budou k dispozici v určené návštěvní hodiny 

ve vašem ubytovacím zařízení. Mimo návštěvní 

hodiny je v nutných případech můžete kontakto-

vat telefonicky na čísle uvedeném na informační 

tabuli Blue Style (je-li k dispozici), která je umís-

těna na viditelném místě ve vašem ubytovacím 

zařízení (hovor delegátovi hradí zákazník) nebo 

v informační obálce, kterou obdržíte po příletu 

do destinace. Je třeba počítat s tím, že každý 

delegát má na starosti více ubytovacích kapacit 

a nelze tedy očekávat, že vám bude k dispozici 

24 hodin denně. Ve vybraných hotelech je pak 

delegát k dispozici pouze na telefonu.

Berte prosím na vědomí, že delegáti mohou 

doprovázet klienty do lékařských zařízení pouze 

dle jejich časových možností (nutné brát v potaz 

sjednané informační schůzky apod.). Ačkoliv je 

delegát schopen se v dané destinaci domluvit 

(mnohdy i tamním jazykem), není ofi ciálním tlu-

močníkem a překladatelem, a tedy jakýkoli jeho 

překlad je překladem orientačním a nemůže být 

tedy závazným. Pro překlad ofi ciálních doku-

mentů (zejména lékařských či policejních zpráv) 

důrazně doporučujeme ofi ciálního překladatele. 

Vzhledem k tomu, že se delegát mnohdy pohy-

buje v oblastech s horším pokrytím mobilní sítě 

(a  s horší dostupností datových služeb) nebo 

v místech, kde není žádný signál, může se stát, 

že bude po určitou dobu nedostupný. V tako-

vém případě doporučujeme zaslat delegátovi 

SMS zprávu, na kterou bude následně po obdr-

žení zprávy reagovat. Zároveň upozorňujeme, že 

v mnohých zemích může docházet k výpadkům 

mobilní sítě, kdy nedojde k doručení SMS zprá-

vy, a proto doporučujeme, zejména v urgent-

ních případech, kontaktovat delegáta opětovně. 

V ostatních destinacích vám bude k dispozici vět-

šinou anglicky hovořící zástupce, který poskytne 

základní asistenci, jako např. přivítání na letišti, 

uvítací schůzku, zprostředkuje prodej fakultativ-

ních výletů apod.

Více informací o působnosti delegáta v jednot-

livých destinacích pak naleznete na www.blue

-style.cz.

MOBILNÍ APLIKACE – MOBILNÍ ASISTENT
Vyvinuli jsme pro vás mobilní aplikaci, díky kte-

ré máte prakticky vše, co potřebujete, poho-

dlně v kapse, a  to již před samotnou dovole-

nou a následně pak i během ní. Naleznete zde 

podrobnosti o destinaci, do které míříte, o vámi 

vybraném hotelu, tipy na výlety, praktický slov-

ník či kalkulačku měn. Zároveň máte pohromadě 

veškeré údaje o všech cestujících, zakoupených 

službách, informace o vašem cestovním pojiš-

tění atd.

S naší mobilní aplikací si můžete pohodlně vybrat 

vaši dovolenou nebo ji použít ve vybraných des-

tinacích ke komunikaci s delegátem Blue Style 

během vaší dovolené (platí pro destinace, kde 

je k dispozici česky hovořící delegát Blue Style). 

V případě zdravotních problémů pak doporuču-

jeme její využití pro rychlé a snadné kontakto-

vání asistenční služby ERV Evropské pojišťovny, 

a.s. – Euro-Center. 

Zároveň můžete po skončení vaší dovolené 

hodnotit jednoduchou a rychlou formou služby 

hotelu. Díky naší aplikaci jsme pro vás ve vybra-

ných destinacích k dispozici 24 hodin denně. 

Cestovní mobilní aplikace je ke stažení zdarma 

jak pro iOS, tak i pro Android na www.blue-style.

cz, na App Store a Google Play. 

ANIMÁTOR
V některých, námi pečlivě vybraných ubytova-

cích zařízeních   máme také své vlastní animátory 

(česky nebo slovensky mluvící), kteří se starají 

o zábavu dospělých a také dětí (tzv. Blue animátor 

a Croco animátor). Jejich prací je vytvářet ani-

mační programy a zábavu pro vás, naše klienty.

Blue animátor spolupracuje s hotelovým animač-

ním týmem, se kterým jsou prováděny i jednotlivé 

aktivity. V některých případech může mít Blue 

animátor i svou aktivitu.

Croco animátor připravuje program pro děti 

v rámci tzv. Croco Clubu. Smyslem programu 

v dětském Croco Clubu je si s dětmi hrát, bavit 

je a vzdělávat, nikoli nabízet a provozovat pouhé 

hlídání dětí. Dětský Croco Club je určen dětem 

ve věku 4 – 12 let, které jsou plně samostatné, 

jejich zdravotní stav jim umožňuje se zúčastnit 
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animačního programu bez omezení dalších dětí 

v Croco Clubu a dokáží být již bez rodičů (platí 

zejména pro ty nejmladší). Pro každé dítě, kte-

ré jede do hotelu označeného jako Croco Club 

a v tomto termínu je Croco Club v provozu, je 

připraveno na letišti před odletem na pobočce 

Blue Style Croco tričko. Nevyzvednutím trička na 

letišti před odletem nárok na toto tričko zaniká. 

Trička nejsou k dispozici v destinaci ani je nelze 

dodat následně po návratu z dovolené.  Progra-

my Croco Clubu se odvíjí od možností a záze-

mí daného hotelu. Upozorňujeme, že programy 

Croco Clubů se mohou v  jednotlivých hote-

lech lišit. Služba Croco Club není poskytována 

jen v zázemí Croco Clubu, ale rovněž na jiných 

místech daného hotelu, a tedy standard zázemí 

nemá vliv na kvalitu samotné služby.  

Animační programy vedené Blue animátorem 

a/nebo Croco animátorem probíhají v předem 

určených termínech a v určených dnech něko-

likrát týdně. Bližší informace o těchto animač-

ních programech, jejich případném rozdělení do 

věkových skupin, včetně období, ve kterém pro-

bíhají, jejich řádu a pravidel naleznete na www.

blue-style.cz. 

UBYTOVÁNÍ 
KATEGORIE UBYTOVÁNÍ

Blue Style vybral ve spolupráci se zahraničními 

partnery a na základě spolehlivé znalosti místních 

poměrů všechny ubytovací kapacity tak, aby cena 

odpovídala jejich kvalitě a požadavkům klientů. 

Na každé hotelové stránce (a zároveň na www.

blue-style.cz) naleznete u jména ubytování hod-

nocení Blue Style od dvou až do pěti hvězdiček 

(čím vyšší počet, tím kvalitnější ubytování), při-

čemž hodnocení Blue Style nemusí vždy odpoví-

dat ofi ciálním kategoriím užívaným v hostitelské 

zemi. V některých zemích se používá pro určení 

kategorie označení pomocí tzv. „klíčů“. V tomto 

případě však počet klíčů nemusí odpovídat počtu 

uváděných „hvězd“. Je nutné vzít na vědomí, že 

i v rámci jednotlivých kategorií jsou mezi hotely 

rozdíly v úrovni, množství a variabilitě poskyto-

vaných služeb. Zároveň je důležité přihlédnout 

ke skutečnosti, že kvalita a rozsah nabízených 

služeb se neodvíjí pouze od samotné kategorie 

ubytovacího zařízení, ale je důležité brát v úvahu 

také cenu nabízeného ubytovacího zařízení, která 

rozsah a úroveň poskytovaných služeb refl ektuje. 

V některých destinacích, (např. Thajsko) nemají 

hotely ofi ciální kategorii ubytování. Hodnocení 

tak vyplývá z doporučení asociace hotelů, pokud 

jsou nabízené hotely jejím členem, z doporuče-

ní partnera v destinaci a současně se přihlíží ke 

kvalitě a rozsahu nabízených služeb v porovnání 

s cenou za dané ubytovací zařízení.

HOTEL
Většina hotelů je tvořena centrální budovou a dal-

šími vedlejšími budovami (bungalovy, vilami atd.) 

umístěnými v areálu hotelu. Pokoj může být umís-

těn jak v centrální, tak ve vedlejší budově, bunga-

lovu nebo vile hotelového komplexu. Každý hotel 

má svá interní nařízení, která jsou všichni hosté 

povinni respektovat. Mezi taková nařízení patří 

např. zákaz vynášení jídla z hotelové restaurace 

a zároveň přinášení jídla a pití zakoupeného mimo 

hotel. Pokud se rozhodnete pro ubytování v měst-

ském hotelu/ubytovacím zařízení nacházejícím se 

v centru/blízko centra, počítejte s tím, že v oko-

lí bude rušný a hlučný provoz. Výhled z poko-

jů většinou směřuje do městské zástavby. S vaší 

volbou tohoto ubytování berete tyto skutečnosti 

na vědomí a případný hluk, vzhled okolí hotelu/

ubytovacího zařízení a výhled z pokoje nemohou 

být předmětem vaší případné stížnosti. Ubytování 

tohoto typu je vhodné zejména pro klienty, kteří 

chtějí strávit dovolenou na rušném místě, užívat 

si nočního života a chtějí mít vše na dosah ruky. 

DE LUXE HOTEL
Jedná se o hotely kategorie 5*, které svou kvali-

tou a nabízenými službami převyšují standardní 

5* hotely.  

HOLIDAY VILLAGE
Jedná se o rozsáhlý prázdninový komplex, kde 

je ubytování tvořeno souborem menších budov 

či bungalovů (i vícepatrových) zasazených do 

zahrady. Jsou zde nabízeny standardní hotelo-

vé služby včetně formy stravování All Inclusive. 

K dispozici je široká nabídka jak sportovních akti-

vit, tak i animačních programů. Tento typ ubyto-

vání nabízí opravdu aktivní dovolenou a je urče-

ný především rodinám s dětmi. Holiday Village 

nemá ofi ciální hodnocení v podobě hvězdiček. 

Pro snazší orientaci udáváme kategorii pomocí 

hvězdiček i těmto typům ubytování, přičemž se 

jedná o naše hodnocení. 

RIÁD
Jedná se o  typickou marockou stavbu větši-

nou s vnitřním nádvořím, později přestavěnou 

na hotel. 

PENSION
Ubytování ve standardních pokojích bez mož-

nosti vaření, v  některých ubytovacích zaříze-

ních je k dispozici lednice. Pensiony mají zpra-

vidla jídelnu, kde se podávají snídaně, nebo jsou 

úplně bez stravování. 

VILA
Ubytování v  komplexu studií či apartmánů, 

s možností vaření. U některých vil je k dispozici 

bazén a některé služby hotelového typu (např. 

možnost pronájmu bezpečnostních schránek za 

poplatek apod.). 

APARTHOTEL
Ubytování v komplexu studií/apartmánů či hote-

lových pokojů, některé se stravováním. V nabídce 

jsou většinou k dispozici některé hotelové služ-

by (např. recepce, snack bar u bazénu apod.). 

Upozorňujeme, že ubytování a  poskytované 

služby v  aparthotelech, vilách a  pensionech 

nejsou totožné s ubytováním a poskytovanými 

službami v hotelu. Například nelze očekávat, že 

vily/aparthotely označené čtyřmi hvězdičkami 

odpovídají svou úrovní čtyřhvězdičkovému hote-

lu. Obsah a rozsah služeb ve vilách, pensionech 

a aparthotelech je na nižší úrovni než v hotelu.

UBYTOVÁNÍ BEZ DĚTÍ (ADULTS ONLY)
Jedná se o ubytovací zařízení, které akceptuje 

ubytování až od určitého věku (minimální věko-

vou hranicí je většinou věk 16 let). Takovéto uby-

tovací zařízení je vhodné zejména pro ty, kteří 

hledají dovolenou bez přítomnosti dětí. 

POKOJE
Každé ubytovací zařízení v  našich katalozích 

nabízí různé typy pokojů, které jsou označeny 

názvem „Pokoje“ nebo „Hotelový pokoj“ (není-

li uvedeno jinak) v našem popisu ubytovacího 

zařízení. Popis se vždy týká standardních typů 

pokojů (dvoulůžkových), pokud není uvedeno 

jinak. U některých typů pokojů uvádíme přibliž-

nou velikost pokoje v m2. Uváděné přibližné roz-

měry zahrnují celou užitnou plochu ubytovací 

jednotky, tj. včetně sociálního zařízení, chodby, 

balkonu, terasy apod. Berte prosím na vědomí, 

že přidělování pokojů hostům je vždy záležitostí 

vedení hotelu a Blue Style na něj nemá vliv.

JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE
Je běžné, že hotel si za jednolůžkový pokoj účtu-

je příplatek. Vybavení jednolůžkového pokoje 

pak obvykle refl ektuje uspokojení potřeb jedné 

dospělé osoby. S ohledem na preferenci vícelůž-

kových pokojů je nutné před objednáním zájezdu 

vzít v úvahu, že poloha a vybavení jednolůžko-

vých pokojů nemusí dosahovat těch nejvyš-

ších standardů nabízených ubytovacím zaříze-

ním (např. větší vzdálenost od moře, restaurací, 

bazénů, nedostupnost balkonu/terasy balkon 

atd.). V tomto typu pokoje může být ubytová-

na maximálně jedna dospělá osoba, v některých 

případech pak jedna dospělá osoba s dítětem / 

dětmi (v souladu s maximální obsazeností jed-

nolůžkového pokoje).

DVOULŮŽKOVÉ POKOJE
Jedná se o pokoje se dvěma lůžky nebo jednou 

velkou postelí pro dvě osoby. Lůžka mohou být 

dvě oddělená, popřípadě i napevno vestavěná. 

Ne vždy se musí jednat o standardní pevná lůžka.

TŘÍ A VÍCELŮŽKOVÉ POKOJE
Jsou většinou větší dvoulůžkové pokoje s doda-

tečně přidanými přistýlkami. Přistýlka může být 

skládací lehátko, pohovka, rozkládací gauč nebo 

palanda a není vždy pevnou součástí vybavení 

pokoje. Zároveň nemusí vždy vyhovovat dospělé 

osobě. Přistýlka může být určená i pro 2 osoby 

(v takovém případě se jedná o rozměrově větší 

přistýlku). V případě, že požadujete pokoj s více 

lůžky, počítejte s tím, že se pokoj může v někte-

rých případech stát poněkud stěsnaným a nemusí 

mít např. balkon atd. Vzhledem ke skutečnosti, že 

takovýchto pokojů je v každém ubytovacím zaří-

zení omezený počet, mohou se takovéto pokoje 

nacházet např. pouze v přízemí daného ubytova-

cího zařízení. Počítejte také s tím, že tyto pokoje 

jsou většinou vybaveny příslušenstvím pro 2 oso-

by – židle v pokoji, popřípadě na balkoně, hygi-

enické prostředky v koupelně apod. V některých 

destinacích může být dítě bez nároku na přistýl-

ku, kterou nelze zajistit ani za poplatek.

STUDIA A APARTMÁNY
Jsou samostatné letní byty s jednou nebo více 

ložnicemi a kuchyňkou, případně s kuchyňským 

koutem (ve většině případů), sprchou a WC. Mají 

většinou dvě pevná lůžka. Ostatní lůžka mohou 

být přistýlky (skládací lehátko, pohovka, rozkláda-

cí gauč nebo palanda) různých rozměrů a nemusí 

tudíž vyhovovat dospělé osobě. Kuchyň je větši-

nou vybavena elektrickým nebo plynovým vaři-

čem, malou ledničkou a  základním nádobím 

podle počtu ubytovaných osob. Pokud před-

pokládáte náročnější vaření, je lépe si s sebou 

vzít vaše vlastní nádobí (např. cedník, struhadlo, 

naběračku atd.). Studia a apartmány nejsou rov-

něž vybaveny mycími prostředky, houbičkami na 

mytí nádobí a utěrkami. Upozorňujeme také na 

to, že toaletní papír se v apartmánech a studiích 

nedoplňuje, k dispozici vám bude pouze někde, 

a to v den vašeho příjezdu. Úklid probíhá pou-

ze příležitostně, a to maximálně 1–2x za pobyt. 

BUNGALOV
Jde o ubytování v malých domcích stavěných 

samostatně či v řadě, které se nacházejí většinou 

v zahradě daného ubytovacího zařízení. Bunga-
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lovy mohou mít jednu či více ložnic a mohou být 

jak přízemní, tak i patrové. V případě vícelůžko-

vého bungalovu (3 a více lůžek) jde o ubytování 

s minimálně dvěma pevnými lůžky a dodatečně 

přidanými přistýlkami. Přistýlka může být skládací 

lehátko, pohovka, rozkládací gauč nebo palanda 

a nemusí být vždy pevnou součástí vybavení bun-

galovu. Bungalov disponuje sociálním zařízením 

(WC a koupelna je společná či oddělená), jeho 

součástí většinou bývá malá terasa/předzahrádka 

(pokud není uvedeno jinak). 

RODINNÉ POKOJE
Jedná se většinou o rozměrově větší pokoje, kte-

ré mohou být dispozičně rozděleny např. para-

vanem a/nebo se jedná o více pokojů určených 

pro více osob. Nabízí-li rodinný pokoj klimatiza-

ci, je většinou pouze v jednom z pokojů (není-li 

výslovně uvedeno v popisu jinak). Stejně tak bývá 

TV (je-li v nabídce), pouze v jednom z pokojů. 

NO NAME
U takto označených ubytovacích kapacit garan-

tujeme danou kategorii a typ ubytování (hotel, 

apartmán, vila apod.), popřípadě stravování 

a další služby uvedené v dané nabídce (transfery, 

pojištění, služby delegáta atd.). Jedná se o zvlášt-

ní nabídku, kdy není předem známo, o jaké kon-

krétní ubytovací zařízení se jedná. Jméno vašeho 

ubytovacího zařízení se většinou dozvíte až po 

příletu do místa vaší dovolené od našeho delegá-

ta. Tato skutečnost je pak již zohledněna v ceně 

samotného zájezdu, tudíž za toto nemůže být 

následně požadovaná žádná sleva. Takto ozna-

čujeme některá ubytovací zařízení na našich spe-

ciálních nabídkách „Last Minute“ = „Na poslední 

chvíli“. Po vytištění tohoto katalogu nebo během 

sezóny může Blue Style vydat dodatečné nabíd-

ky na ubytovací zařízení, která nejsou obsaže-

na v tomto katalogu. V tomto případě je klient 

povinen se seznámit s touto nabídkou ještě před 

sepsáním smlouvy o zájezdu do takovéhoto uby-

tovacího zařízení. 

POKOJ S VÝHLEDEM NA MOŘE
Může se jednat o  pokoj s  přímým či bočním 

výhledem. Některé hotely taktéž nabízejí uby-

tování s výhledem na moře, kdy je pokoj oriento-

vaný směrem k moři a ve výhledu mohou, i čás-

tečně, bránit stromy či keře. Pokoj s výhledem na 

moře také nezaručuje, že bude umístěn v těsné 

blízkosti moře či pláže.

POKOJ S VÝHLEDEM DO KRAJINY
Může se jednat o  pokoj s  přímým či bočním 

výhledem do krajiny, kdy součástí výhledu může 

být také příjezdová cesta, hotelové parkoviště / 

hotelové zázemí.

PROMO POKOJE
Ubytovací zařízení s označením „Promo pokoje“ 

nabízejí ty nejlepší ceny, kdy máte možnost získat 

zvýhodněnou cenu na vaše ubytování. Tuto zvý-

hodněnou cenu za ubytování naleznete u jednot-

livých typů Promo pokojů a můžete navíc kombi-

novat i s nabídkou Dítě ZDARMA. Promo pokoje 

jsou standardně vybavené pokoje a jejich počet je 

limitován, proto si svou dovolenou zajistěte včas. 

ECO POKOJE 
Jedná se o pokoje, které jsou nabízeny za zvý-

hodněnou cenu a v porovnání se standardním 

pokojem nemusí disponovat např. balkonem či 

mohou mít méně výhodnou polohu (přízemí, 

dále od moře, výhled apod.). „Eco pokoje“ mohou 

být též označovány jako „economy pokoje“.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST
V  platném katalogu u  jednotlivých ubytova-

cích zařízení je za pomoci piktogramů defi no-

vána možná MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST pokoje 

dospělými osobami a dětmi, když vyšší piktogram 

osoby znázorňuje dospělou osobu a nižší pikto-

gram osoby dítě. 

Některá ubytovací zařízení umožňují ubytování 

v jednom pokoji max. pro 1 dítě do 2 let, tedy 

infanta (v některých případech při dosažení maxi-

mální obsazenosti v jednom pokoji neakceptu-

jí dítě do 2 let žádné). Maximální obsazenost je 

mimo jiné určena taktéž hygienickými a bezpeč-

nostními předpisy  a je tak nutné ji respektovat 

(např. pokoj s maximální obsazeností 2 dospělý + 

1 dítě není způsobilý pro ubytování 3 dospělých 

osob). V případě postoupení smlouvy o zájezdu 

musí cestující, na které je smlouva postupována, 

splňovat podmínku maximální obsazenosti poko-

je. S ohledem na standardy ubytování v někte-

rých exotických destinacích se může v případě 

ubytování tří a více osob na jednom pokoji stát, 

že dítě bude sdílet manželskou postel se dvěma 

osobami. Poskytnutí přistýlky, resp. třetí a dal-

ší postele na pokoj může být ze strany hotelu 

zpoplatněno, podmíněno včasným vyžádáním, 

dostupností, pravidly a možnostmi hotelu.

TERMÍN ZÁJEZDU

Do celkové délky vaší dovolené jsou zahrnuty 

také odletové a příletové dny, které jsou urče-

ny k zajištění dopravy do destinace a transferu 

na/z letiště. Tyto dny nejsou považovány za dny 

plnocenného rekreačního pobytu ve vašem uby-

tovacím zařízení. V případě pozdního odletu z ČR 

může doprava zasahovat do dne následujícího. 

V případě odletu z ČR krátce po půlnoci ber-

te prosím na vědomí, že je nutné se dostavit na 

letiště k odbavení předcházející den.

V případě, kdy je odlet z destinace zpět do ČR 

krátce po půlnoci, je nutné opustit pokoje a hote-

lové zařízení předposlední den vaší dovolené. 

Naopak, v případě pozdního odletu z destina-

ce zpět do ČR pak berte na vědomí, že doprava 

může zasahovat i do dne následujícího.

Pro účely vymezení délky termínu zájezdu se 

zahájením čerpání služeb zájezdu rozumí oka-

mžik odbavení cestujícího na letišti, ze které-

ho cestující odlétá, a koncem čerpání služeb se 

rozumí čas příletu do ČR. V tomto smyslu nelze 

tudíž reklamovat eventuální „zkrácení poby-

tu“ na základě času dopravení do/z destinace, 

do/z hotelu atd. Ukončením zájezdu se rozumí 

čas příletu zpět do cílového letiště v ČR.

ZAČÁTEK A UKONČENÍ POBYTU
Dle mezinárodních pravidel se lze do pokojů 

nastěhovat v den plánovaného příjezdu obvyk-

le od 14.00 hodin (v některých destinacích i od 

17.00 hodin). Opustit pokoje je v den odjezdu 

stanoveno mezinárodními pravidly většinou do 

10.00 hodin místního času. Tato pravidla platí bez 

ohledu na čas vašeho příletu/zpátečního odletu. 

V některých destinacích jsou časy pro nastěho-

vání se / opuštění pokoje určovány interními pra-

vidly daného ubytovacího zařízení. Při brzkých 

ranních příletech do destinace (pokud nemáte 

zakoupenou službu „early check in“) doporu-

čujeme s touto skutečností počítat a zabalit si 

věci běžné denní potřeby tak, abyste k nim měli 

snadnější přístup. 

V případě pozdějšího transferu na letiště než je 

čas stanovený pro opuštění pokoje a/nebo v pří-

padě brzkého příjezdu do ubytovacího zařízení, 

je možné ponechat vaše zavazadla v místnos-

tech pro zavazadla, případně na místech k tomu 

hotelem určených. Ubytovací zařízení a cestovní 

kancelář však za tyto zavazadla nepřebírá žádnou 

zodpovědnost.

DÉLKA POBYTU
Znázorňuje počet dní, po které můžete čerpat 

hotelové služby s ohledem na čas příletu a odle-

tu z/ do destinace, respektive na čas příjezdu 

a odjezdu do/z ubytovacího zařízení, přičemž 

k ubytování musí dojít v době – viz „Začátek 

a ukončení pobytu“.

Pro určení ceny zájezdu je rozhodující počet nocí 

strávených ve vašem ubytovacím zařízení (v ces-

tovním ruchu se cena za ubytování odvíjí právě 

od počtu nocí, které čerpáte a strávíte v uby-

tovacím zařízení, nikoliv od počtu dní). Nocí se 

rozumí poskytnutí ubytovaní zpravidla v době od 

14.00 hodin (v některých destinacích i od 17.00 

hodin) do 10.00 hodin následujícího dne, i když 

noc nebyla čerpána v plném rozsahu. 

Early check-in – dřívější nastěhování
I přes snahu zajistit ty nejlepší a nejvhodnější časy 

letů do našich destinací se může stát, že budete 

v hotelu v brzkých ranních hodinách. S ohledem 

na mezinárodní pravidla o čase nastěhování se 

(v den příletu nejdříve ve 14.00 hodin místního 

času), vám služba „early check in“, tedy možnost 

dřívějšího nastěhování do pokoje, může velice 

zpříjemnit začátek vaší dovolené. Objednáte-li 

si službu „early check-in, pak za situace, že při-

jedete-li do vašeho hotelu v ranních hodinách, 

vám bude v případě volné kapacity hotelu služba 

„early check-in“ Blue Style potvrzena. Potvrze-

ním rezervované služby „early check-in“ ze strany 

Blue Style vám vzniká nárok na ubytování nejpoz-

ději do 10.00 hod. Pokud by ve výjimečném pří-

padě nebylo možné tuto službu na místě potvrdit 

a zajistit (např. právě kvůli momentální plné obsa-

zenosti hotelu), vrátíme vám uhrazenou částku za 

tuto službu neprodleně zpět po návratu do ČR. 

Tuto službu nabízíme ve vybraných destinacích 

a nevztahuje se na ni kodex International Travel 

Quality Standard (ITQ). 

Late check out – pozdější opuštění pokoje
V případě vašeho zájmu o využití pokoje v den 

odjezdu po 10.00 hodině vám doporučujeme se 

včas domluvit s recepcí hotelu. Tato služba se 

nazývá „late check out“ a bývá za poplatek, kte-

rý je hrazen přímo ubytovacímu zařízení (pokud 

nebude uvedeno výslovně jinak) a je dostupná 

dle obsazenosti ubytovacího zařízení. 

DOVOLENÁ BEZ BARIÉR
Zájezdy nabízené Blue Style jsou obecně vhod-

né i pro osoby s  lehkým pohybovým omeze-

ním. V ostatních případech je nutné vhodnost 

zájezdu posoudit individuálně ve vztahu ke sdě-

leným zdravotním omezením.  Pro více informa-

cí o vhodnosti zájezdu s ohledem na specifi cké 

potřeby cestujících kontaktujte Blue Style. V naší 

nabídce však naleznete taktéž bezbariérová uby-

tovací zařízení. Vzhledem k tomu, že tato ubyto-

vací zařízení disponují pouze omezeným počtem 

bezbariérových pokojů, je nutné, aby v případě 

vašeho zájmu cestovní kancelář nejdříve ověřila 

a popřípadě zarezervovala daný pokoj/pokoje. 

Berte na vědomí, že takovéto ubytovací zaříze-

ní nemusí být všemi svými ostatními (veřejnými) 

prostory plně přizpůsobené pro handicapované, 

včetně přístupu na pláž. U ubytovacích zařízení, 

která jsou prezentována jako zařízení vhodná pro 

hendikepované klienty, je rovněž nutné vzít na 
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vědomí, že právní předpisy platné v dané desti-

naci a technické/stavební standardy nemusí být 

v souladu s českými právními předpisy upravu-

jícími podmínky a standardy pro ubytování hen-

dikepovaných osob. Vždy doporučujeme u Blue 

Style nejdříve ověřit, zda vámi vybrané ubytovací 

zařízení je vhodné přesně pro vás (v opačném 

případě nemůže Blue Style nést odpovědnost 

za případně vzniklé problémy) a zda je v daném 

termínu kapacitně dostupné. Ubytovací zaříze-

ní vhodné pro handicapované klienty vám rádi 

sdělíme na kterékoliv prodejně. 

Cestuje-li cestující s invalidním vozíkem, je potře-

ba při uzavírání smlouvy o zájezdu o tomto infor-

movat prodejce a  uvést do ní váhu, rozměry 

vozíku (ŠxVxH) a mezinárodní kód pro leteckou 

přepravu (viz níže), který následně cestovní kan-

celář nahlásí leteckému přepravci. 

Kódy jsou následující:

WCHC  –  Wheelchair (carry on = cestující je 

upoután na vozík; je nepohyblivý)

WCHR  –  Wheelchair (can climb stairs = cestující 

má potíže s chůzí; vyjde schody)

WCHS  –  Wheelchair (cannot climb stairs = ces-

tující nevyjde a nesejde schody) 

Dále je k výše uvedeným kódům nutné do smlou-

vy o zájezdu uvést, o jaký vozík se jedná. Kódy 

jsou následující:

WCMP – manuální vozík

WCBD – elektrický vozík 

V případě, kdy je zákazníkem nemožné využít 

standardního transferu z letiště do ubytovacího 

zařízení a zpět, hradí zákazník náklady spojené 

s individuálním transferem. Tento požadavek je 

nutné nahlásit při uzavírání smlouvy o zájezdu.

KATALOGOVÉ OBRÁZKY 
UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
Vzhledem k tomu, že každé ubytovací zařízení má 

několik typů pokojů, které se mohou lišit velikostí 

a vybavením, není možné vám v našem kata-

logu představit všechny typy. Případně mohou 

být obrázky, které hotel poskytuje, staršího data 

(tedy mohou mít jiný design, barvu atd.). Považuj-

te obrázky v našem katalogu za orientační. Zábě-

ry nemusejí přesně odpovídat tomu, jak bude 

vypadat váš pokoj, interiér nebo exteriér hotelu. 

Případné rozdíly nemohou být předmětem vaší 

případné stížnosti. 

WEBOVÉ STRÁNKY 
UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
Za účelem maximálního zpřístupnění informa-

cí o nabízených ubytovacích zařízení uvádí Blue 

Style ve svém katalogu rovněž webové stránky 

ubytovacích zařízení. Tyto webové stránky jsou 

platné ke dni vydání katalogu. Blue Style není 

provozovatelem těchto webových stránek a tedy 

neodpovídá za jejich obsah, tj. včetně aktualizace 

tam uvedených údajů. 

NÁZVY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
S ohledem na délku názvu některých ubytova-

cích zařízení se může výjimečně stát, že v kata-

logu budou názvy takovýchto ubytovacích zaří-

zení zkráceny s ohledem na nedostatek místa 

na katalogové stránce. Správné a úplné názvy 

jednotlivých ubytovacích zařízení jsou vždy uve-

dené na www.blue-style.cz.

Blue Style zároveň upozorňuje, že ve výjimeč-

ných případech se nemusí místní nebo ofi ciální 

označení hotelu shodovat s názvem uvedeným 

v katalogu či na samostatných nabídkách. V tako-

vém případě Blue Style uvede lokální nebo ofi ci-

ální název v popisu daného hotelu. 

VYBAVENÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Rozsah některých služeb hotelu (např. klimati-

zace, otevírací doba barů, restaurací, sportov-

ní vyžití) je závislý na jednotlivých obdobích 

– tzv. sezónách a některé služby i na obsazenosti 

hotelu (např. animační programy). Počítejte tedy 

s tím, že v období mimo hlavní sezónu může dojít 

částečně k omezení služeb. Hlavní sezónou se 

v exotických destinacích zpravidla rozumí prosi-

nec až leden a v ostatních pak měsíce červenec 

a srpen, přičemž vždy záleží na konkrétní des-

tinaci. Úroveň a rychlost služeb poskytovaných 

personálem hotelů a ostatních ubytovacích zaří-

zení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě 

obyvatelstva. Mnohdy je nutné počítat s menší 

zkušeností a určitou ležérností, ale na druhou 

stranu často s velmi přátelským a milým přístu-

pem. Některé hotely mohou za poplatek nabízet 

vstup do svých prostor a své služby i veřejnosti. 

Berte prosím na vědomí, že ubytovací zařízení 

přijímá nejen zahraniční hosty, ale také hosty ze 

země, kde se dané ubytovací zařízení nachází. 

Cestovní kancelář nemá vliv na národnostní slo-

žení hotelových hostů.

Upozorňujeme, že ubytovací zařízení může 

poskytnout část svých prostor pro konání sou-

kromých akcí, jako je například svatba, osla-

va narozenin, apod. Kvalita a rozsah služeb pro 

hotelové hosty jsou však i v těchto případech 

zachovány.

KATALOGOVÉ POPISKY 
UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 
Z  důvodu omezeného prostoru v  katalozích 

můžete v některých případech nalézt podrobněj-

ší popisky k jednotlivým ubytovacím zařízením, 

typům pokojů apod. na www.blue-style.cz. Infor-

mace uvedené v tomto katalogu jsou platné ke 

dni tisku. Pro aktuální informace doporučujeme 

sledovat internetové stránky www.blue-style.cz.

ZÁLOHY / POPLATKY
V některých ubytovacích zařízeních může být 

požadována vratná záloha např. za ovladač ke 

klimatizaci, TV, plážové osušky, atd. Při ztrátě kar-

tičky/pásku na službu All Inclusive či při ztrátě 

karty/klíče od pokoje atd. může být taktéž poža-

dován poplatek. Je rovněž nutné vzít na vědo-

mí, že při ubytování na hotelu může být hote-

lem vyžadována platební karta, jejíž údaje budou 

použity v případě čerpání služeb nezahrnutých 

v ceně zájezdu, případně za tímto účelem může 

být vyžadována záloha v hotovosti. 

KLIMATIZACE
Pokud si zakoupíte ubytování s klimatizací zahr-

nutou v ceně, počítejte s tím, že tato klimatizace 

je obvykle ovládána centrálně a bude fungovat 

většinou pouze v  hlavní sezóně (červenec–

srpen), a to v určité hodiny během dne v závislosti 

na rozhodnutí hotelu. V některých zemích může 

docházet i k opakovaným krátkodobým výpad-

kům elektrické energie, s čímž také souvisí funkč-

nost klimatizace a jiných elektrických zařízení. 

Některé vícelůžkové pokoje (či studia, apartmány 

apod.) mohou být mezonetového typu a/nebo 

se mohou skládat z více pokojů a může zde být 

1 klimatizační jednotka pro obě patra/pokoje. 

ELEKTRICKÁ ENERGIE
Většina hotelů často podmiňuje užívání elektrické 

energie  přítomností hosta v pokoji. Za účelem 

dodržování tohoto požadavku hotelu je zejmé-

na využíván systém pojistek připojených ke klíči 

od pokoje (nebo magnetických karet sloužících 

i jako klíče od pokoje), které po umístění do pří-

slušné zásuvky aktivují elektrický obvod. S tímto 

souvisí i fungování všech přístrojů v pokojích vyu-

žívajících elektrickou energii. Upozorňujeme, že 

v některých ubytovacích zařízeních je k dispozici 

jeden klíč / karta na pokoj. 

MINIBAR / MINILEDNIČKA
Minibar/minilednička není automaticky součás-

tí každého vybavení pokojů ubytovacích zaříze-

ní. Služba minibar, resp. jeho vybavení, většinou 

(pokud není výslovně uvedeno jinak) není zahr-

nuto v programu All Inclusive, tzn. konzumace 

nápojů a drobného občerstvení z minibaru je za 

poplatek. Následnou úhradu provedete na hote-

lové recepci (doporučujeme tak učinit nejpozději 

1 den před vaším odjezdem). Minibar bývá zpravi-

dla doplňován hotelovou službou v závislosti na 

spotřebě. Standardně jsou minibary doplňovány 

pro obsazenost 2 osobami. 

BAZÉNY

Možnost užívání bazénů je řízena provozním 

řádem každého ubytovacího zařízení. Z bezpeč-

nostních důvodů bývají bazény hostům v nočních 

hodinách nepřístupné, prosíme o respektování 

tohoto pravidla. V některých destinacích bývá 

dodržován odpolední klid (tzv. siesta) a hotelo-

vé bazény mohou být pro své hosty uzavřeny 

– cca od 13.00 do 16.00 (např. v Itálii). Ne všech-

ny hotelové bazény disponují čistícím/fi ltračním 

zařízením, a proto musí být při vyšších teplotách 

bazén vypuštěn a vyčištěn. Během čistění bazénu 

a výměny vody nelze bazén užívat. Je tedy nutné 

počítat s tím, že bazén může být po určitou dobu 

mimo provoz. Pokud je součástí hotelového zaří-

zení i vyhřívaný bazén, neznamená to vždy, že je 

bazén vyhříván trvale, zpravidla je vyhříván pouze 

v období určeném hotelem (povětšinou se jed-

ná o zimní období). Vnitřní bazény mohou být 

zejména v letní sezoně uzavřeny. Tato skutečnost 

závisí především na rozhodnutí vedení hotelu.

SKLUZAVKY / AQUAPARK
Pokud jsou v bazénu skluzavky, mějte na vědo-

mí, že nejsou v provozu po celý den, ale pouze 

několikrát denně (v provozu zpravidla 2x). 

Provozní řád skluzavek a aquaparků je určován 

vnitřními předpisy jednotlivých hotelů a  jejich 

využití je možné při splnění podmínek stano-

vených hotelem (např. věkovou hranicí či mini-

mální výškou). 

LEHÁTKA A SLUNEČNÍKY
Ubytovací zařízení disponují omezeným počtem 

lehátek a slunečníků. Může se stát, že počet lehá-

tek a slunečníků, jak u hotelového bazénu, tak na 

pláži, nemusí odpovídat kapacitě hotelu. Na plážích 

se obyčejně pronajímají celé sety (tzn. 2 lehátka 

a 1 slunečník). Pokud není u popisu hotelu výslovně 

uvedeno jinak, platí, že jsou lehátka a slunečníky za 

poplatek. Na některých místech je možné si pro-

najmout slunečník a některé hotely přímo u pláží 

pronajímají nebo půjčují lehátka zdarma, nicméně 

platí, že lehátka smí být použita pouze na travnaté 

ploše u pláže. Je potřeba tedy dbát vždy pokynů 

jednotlivých ubytovacích zařízení či upozornění 

na veřejných plážích. Na některých ubytovacích 

zařízeních lze pronajmout k lehátku také matraci, 

ta bývá zpoplatněna zvlášť, může být zpoplatněna 

i v případě, že lehátko je zdarma.

V některých oblastech (např. Phuket v Thajsku) 

jsou na veřejných plážích lehátka zakázána.
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LOŽNÍ PRÁDLO A RUČNÍKY
Každé ubytovací zařízení mění ložní prádlo a ruč-

níky v pokojích/studiích/apartmánech. Nezna-

mená to však, že výměna bude probíhat kaž-

dý den. V současné době mnoho ubytovacích 

zařízení (všech kategorií) aplikuje, s ohledem na 

ochranu životního prostředí, omezenou výmě-

nu ložního prádla (vč. ručníků) – jedná se o tzv. 

„eco friendly“ přístup, kdy dochází k minimalizaci 

mnohdy zbytečné (někdy každodenní) výměně 

a čištění ložního prádla (vč. ručníků). U hotelů 

nižší kategorie, u studií a apartmánů počítejte 

s tím, že výměna může probíhat pouze jednou 

za pobyt a je lépe si do svého zavazadla přibalit 

vlastní ručník a osušku. 

PLÁŽOVÉ OSUŠKY, RUČNÍKY
Ne všechna ubytovací zařízení nabízejí plážo-

vé osušky či ručníky. Pokud ano, jejich použití 

může být oproti požadované vratné záloze či za 

poplatek. V případě jejich ztráty je pak klientovi 

účtován poplatek. 

BALKON / TERASA
Pokud váš pokoj disponuje balkonem či tera-

sou, berte prosím na vědomí, že bývají větši-

nou vybaveny max. 1–2 židličkami a případně 

malým stolkem. Neplatí, že počet osob ubyto-

vaných v pokoji = počet židlí na balkoně či tera-

se. V některých případech nebývají na balkoně/

terase židle a/nebo stolek vůbec. Balkon / terasa 

nemusí disponovat výbavou k sušení prádla. Ve 

výjimečných případech může být balkon/ tera-

sa přístupný i jiným hotelovým hostům (tedy jde 

o tzv. sdílený balkon / terasu).

FITNESS / SPORTOVNÍ AKTIVITY

V případě, že ubytovací zařízení nabízí fi tness, 

berte prosím na vědomí, že se nemusí jed-

nat o fi tness s plnohodnotnou nabídkou strojů 

a jeho vybavení většinou bývá omezené. Spor-

tovní náčiní mnohdy neodpovídá úrovni profe-

sionálních/komerčních sportovišť a posiloven 

a může se jednat o vybavení starší a vzhledo-

vě opotřebované. S ohledem na uvedené rov-

něž doporučujeme před použitím sportovního 

vybavení toto řádně zkontrolovat. Otevírací doba 

fi tness a jiných sportovišť je určována dle interní-

ho nařízení hotelu, stejně jako podmínky užívání 

(vč. věku, obuvi, apod.). Pokud máte v úmyslu 

svou dovolenou využít k tréninku určité sportov-

ní disciplíny, je nutné, abyste o této skutečnos-

ti před uzavřením smlouvy písemně Blue Style 

informovali, aby bylo možné ověřit dostupnost 

a úroveň požadovaných služeb a následně tyto 

služby potvrdit ze strany Blue Style. Používání 

sportovního náčiní je vždy na vlastní odpověd-

nost, přičemž za nesvéprávné či nezletilé osoby 

odpovídá jejich zákonný zástupce.

HYGIENA
Kulturní a hygienické zvyklosti v jižních zemích 

jsou odlišné od našich a  odpovídají místním 

poměrům, jakož i tamním podmínkám. Hygie-

nické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž 

se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostře-

dí. V některých zemích se stále můžeme setkat 

s jiným typem kanalizace (užší potrubí). V těch-

to případech se nesmí vhazovat toaletní papír 

do záchodové mísy, jelikož hrozí ucpání odpa-

du. Toaletní papír se vhazuje do odpadkových 

košů umístěných vedle WC. S ohledem na odlišné 

hygienické standardy je nezbytné, aby v případě, 

že má klient požadavky neodpovídající běžným 

standardům dané destinace, o těchto požadav-

cích předem Blue Style informoval. 

Cestovní kancelář neručí za případné nevhodné 

chování hotelových hostů, zejména, nedodržují-

li základy slušného chování a hygienu.

TEPLÁ VODA
Některá ubytovací zařízení používají k ohřívání 

vody sluneční kolektory. Ve dnech, kdy intenzita 

slunečního svitu není příliš silná, se může stát, že 

voda tekoucí ve vašem pokoji/studiu/apartmánu 

nebude příliš teplá. Tato skutečnost nemůže být 

předmětem vaší případné reklamace. 

Stejně tak v některých destinacích může dochá-

zet k  menším výpadkům dodávky vody, a  to 

s  ohledem na lokální reálie (např. geografi c-

ké umístění ubytovacího zařízení, pokles tlaku 

apod.).

PENÍZE A CENNOSTI, TREZORY
Vaše cenné předměty a peníze je lépe uschovat 

v hotelovém trezoru, který je většinou k dispo-

zici přímo na pokoji nebo na recepci. Případný 

poplatek za pronájem bezpečnostní schránky se 

platí zpravidla na recepci hotelu, některá ubyto-

vací zařízení nabízejí tuto službu zdarma. Všech-

ny cennější předměty a peníze ponechané ve 

vašem pokoji je doporučeno zamykat do vašich 

zavazadel nebo do skříně a nenechávat je volně 

položené. V žádném případě není vhodné nechá-

vat při odchodu z vašeho pokoje otevřená okna 

nebo balkónové či vchodové dveře. Uvedené je 

nutno zabezpečit také během noci. Zabrání se 

tak případnému vniknutí zlodějů. V případě, že 

by zloděj vnikl do vašeho pokoje a nepřekonal by 

přitom žádnou překážku (vylomení dveří, rozbití 

okna atd.), vám i v případě pojištění zaniká nárok 

na pojistné plnění. 

Pokud byste byli během vašeho pobytu okradeni, 

doporučujeme bezodkladné oznámení krádeže 

na policii (z důvodu pozdějšího řešení pojistné 

události). Za hotovost či předměty cestovní kan-

celář nenese a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost. 

Je nutné vzít na vědomí, že ubytovací zařízení je 

mnohdy přístupné veřejnosti a rovněž hotelo-

vý pokoj mnohdy zůstává nezabezpečen proti 

vniknutí třetích osob (např. v důsledku chybné-

ho uzavření, větrání apod.). Cestovní kancelář 

tedy nedoporučuje brát na dovolenou předmě-

ty větší hodnoty, které nejsou nezbytně nutné 

pro realizaci vaší dovolené. V případě, že máte 

s sebou na dovolené předměty vyšší hodnoty, 

šperky, elektroniku, cenná technická zařízení 

apod., doporučujeme, abyste se v hotelu infor-

movali o vhodném místě k ukládání těchto cen-

ných předmětů, kterým zpravidla většina hotelů 

disponuje. Za taková místa k ukládání předmětů 

vyšší hodnoty zpravidla není považována bez-

pečnostní schránka na pokoji. 

V případě potřeby zaslání dodatečných fi nanč-

ních prostředků do místa vaší dovolené doporu-

čujeme využít služby společnosti Western Union, 

která se specializuje na převod fi nančních pro-

středků do zahraničí.

Upozorňujeme, že volně položená hotovost na 

posteli či na stolku může být úklidovou službou 

považována za spropitné, proto v tomto směru 

doporučujeme obezřetnost.

ZAPOMENUTÉ VĚCI 
V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ 
Před odhlášením z ubytovacího zařízení dopo-

ručujeme každému překontrolovat své osobní 

věci. Zkontrolujte zejména skříně, noční stolky, 

zásuvky (nabíječky mobilních telefonů, kabely do 

videokamer apod.), umyvadlo a ostatní prostory. 

V případě zapomenutých osobních věcí v desti-

naci cestovní kancelář nenese odpovědnost za 

jejich nalezení a následné poslání zpět do ČR. 

VHODNÉ OBLEČENÍ – „DRESS CODE“
Ve většině ubytovacích zařízení je požadováno, 

aby muži i ženy volili vhodné elegantní obleče-

ní, zejména při vstupu do hotelové restaurace 

(pánové – dlouhé kalhoty, dámy – šaty apod.). 

Upozorňujeme, že převážná část ubytovacích 

zařízení v tomto katalogu vyžaduje dodržová-

ní pravidel oblékání – tzv. dress code (včetně 

vhodné obuvi). Při nedodržení tohoto pravidla 

se může stát, že nebudete vpuštěni do hotelové 

restaurace / hotelových restaurací.

DRONY A JINÁ BEZPILOTNÍ TECHNOLOGIE
Pokud se rozhodnete na dovolenou přibalit dron 

a/nebo jinou bezpilotní  technologii (dále spo-

lečně jen „Dron“), doporučujeme, abyste si pře-

dem zjistili podmínky stanovené platnými práv-

ními předpisy destinace, do níž máte v úmyslu 

Dron přivézt a/nebo zde používat, pro jeho dovoz 

a použití v dané destinaci. V této souvislosti upo-

zorňujeme, že některé země mohou mít podmín-

ky pro dovoz a/nebo pro užívání Dronů nastaveny 

velmi restriktivně. Rovněž vám doporučujeme se 

s ohledem na specifi ka Dronů informovat u letec-

ké společnosti o způsobu a podmínkách jejich 

přepravy. Blue Style neodpovídá za odmítnutí 

přepravce přepravit Dron, za nemožnost vnést 

jej na území tranzitní nebo cílové destinace a/

nebo jej zde užívat, ani za následky porušení 

právních předpisů. 

ANIMAČNÍ PROGRAMY
Některé hotely pro své hosty pořádají animační 

programy. K nim většinou patří různé sportov-

ní aktivity, jako je např. plážový volejbal, vodní 

aerobic nebo různé večerní zábavné programy 

(ty mohou trvat i do pozdních večerních hodin, 

mnohdy končí i  po 23.00 hod. a  mohou být 

někdy hlučné), show, dětské diskotéky apod. 

Počítejte s tím, že rozsah těchto aktivit se může 

měnit v  závislosti na sezóně a  momentálním 

obsazení hotelu a animace tak mohou probíhat 

pouze příležitostně. 

CESTOVÁNÍ SE ZVÍŘETEM 
/ DOMÁCÍM MAZLÍČKEM
Při samotném výběru dovolené a před závazným 

zarezervováním vašeho zájezdu je nutné ověřit, 

zda vámi vybrané ubytovací zařízení umožňuje 

pobyt i vašemu domácímu mazlíčkovi. Zároveň 

je nutné se řídit dle zásad a pravidel o přepravě 

zvířat (více v kapitole Přeprava zvířat). 

DODATEČNÉ POZNÁMKY KE SMLOUVĚ
K vašim dodatečným poznámkám, které případ-

ně uvedete ke své smlouvě o zájezdu, se bude-

me snažit přihlédnout. Dodatečné poznámky 

však nejsou do výslovné písemné akceptace 

této dodatečné poznámky ze strany Blue Sty-

le předmětem poskytovaného souboru služeb 

cestovního ruchu. 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 
Standardy technického vybavení mohou být 

v různých destinacích odlišné od našich. Uve-

dené je nutné vzít na vědomí a to rovněž v sou-

vislosti s  případnými poruchami či údržbou 

technického vybavení (např. klimatizace, tope-

ní, výtahy), kdy je nutné počítat s tím, že mnoh-

dy může oprava či údržba technického vybavení 

trvat delší dobu např. z důvodu delší doby dodání 

náhradních dílů. 
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OSTATNÍ
V  některých ubytovacích zařízeních (nejen 

v městských hotelech) je z bezpečnostních důvo-

dů zakázáno otevírání oken či balkonových dveří.

STRAVOVÁNÍ

V případě zakoupení ubytování s polopenzí nebo 

plnou penzí je nutno počítat s tím, že v ceně obě-

dů nebo večeří nejsou zahrnuty nápoje, není-li 

uvedeno jinak (např. hotely All Inclusive). Nápoje 

k jídlu si lze za místní měnu dokupovat. Každé uby-

tovací zařízení, popřípadě restaurace, připravuje 

stravování (pokud není formou bufetu) tak, aby 

uspokojilo všechny své klienty, a může se stát, že 

toto stravování nemusí přesně vyhovovat osobní 

chuti každého klienta. Stravování formou bufetu 

odpovídá dané kategorii hotelu a místním zvyk-

lostem. Je-li ve smlouvě o zájezdu uveden větší 

počet cestujících ubytovaných do 2 a více poko-

jů, pak musí mít cestující ubytovaní ve stejném 

pokoji shodnou formu stravování. Strava přikou-

pená v tavernách nebo restauracích bývá servíro-

vána bez možnosti výběru, může se také opakovat 

během pobytu, vždy ale odpovídá hodnotě uhra-

zené ceny za stravování a nemůže být předmětem 

vaší reklamace. Pokud si klienti vyberou ubyto-

vací zařízení se stravováním formou kontinentál-

ní snídaně, musí počítat s tím, že kontinentální 

snídaně znamená kávu nebo čaj, pečivo, máslo 

a marmeládu. „Jiný kraj, jiný mrav“. To platí i o stra-

vovacích zvycích v jednotlivých zemích. Počítejte 

s tím, že jiné národy používají k vaření jiné ingredi-

ence, jako jsou různá exotická koření, olivový olej 

nebo pikantní pasty.  Je tak nutné počítat i s tím, 

že ne vždy je v nabídce jídlo, které bývá standar-

dem pro děti  v evropských destinacích. Ne vždy 

je náš evropský žaludek přizpůsoben této stravě, 

a tak se čas od času mohou objevit i střevní potí-

že, jejichž příčinu nelze spatřovat v nedostateč-

né kvalitě úpravy potravin nebo v nevyhovujících 

hygienických podmínkách. V tomto případě je nej-

vhodnější kontaktovat asistenční službu pojišťov-

ny, kde vám doporučí nejúčinnější medikamenty. 

Jednotlivá ubytovací zařízení disponují též poloo-

tevřenými/otevřenými restauracemi, které nemusí 

být zcela chráněny před vyskytujícími se zvířaty, 

jako jsou psi, kočky, hmyz, ptactvo aj. Stravová-

ní formou bufetu či servírovaného menu je rov-

nocenné. V případě velmi nízkého počtu klientů 

čerpajících daný typ stravování, či mimo sezó-

nu, může dojít ze strany vedení hotelu ke změně 

typu stravování. Stravování zahrnuté v ceně zájez-

du závisí na počtu nocí strávených v ubytovacím 

zařízení. Nárok na čerpání první a poslední stra-

vovací služby závisí na čase ubytování při příjezdu 

do ubytovacího zařízení (check in) a odhlášení se 

z ubytovacího zařízení (check out) s tím, že pod-

mínky čerpání stravovacích služeb jsou stanoveny 

vždy samotným ubytovacím zařízením. Úroveň 

a rozsah stravování i stolování odpovídá mimo 

jiné zvyklostem v dané destinaci a může se tedy 

lišit od běžného evropského standardu. S ohle-

dem na uvedené je rovněž nutné vzít na vědomí, 

že v ubytovacích zařízeních i vyšší kategorie je 

často z hygienických a bezpečnostních důvodů 

používáno plastové nádobí (někdy i jednorázové). 

Tyto skutečnosti však není možné ze strany Blue 

Style ovlivnit. 

Berte prosím na vědomí, že v  hlavní sezo-

ně a/nebo v případě plné obsazenosti hotelu 

se mohou v restauracích a barech tvořit fron-

ty a hotelový personál v takovou chvíli nemusí 

být schopen obsloužit všechny hotelové hos-

ty v jeden okamžik. To stejné se týká přípravy, 

respektive prostírání stolů, doplňování sklenic, 

příborů, doplňování pokrmů, či průběžného úkli-

du zejména pak v hlavních restauracích.

Některé hotely ve svých restauracích dodržují 

pravidlo „uvedení ke stolu“ („to be seated“), aby 

předešly tvoření front. V takovém případě bude-

te uvedeni do restaurace poté, co pro vás bude 

připraven volný stůl. 

Pokud má klient zvláštní požadavky na stravu, je 

nezbytné, aby o těchto požadavcích Blue Style 

informoval před uzavřením smlouvy o zájezdu, 

neboť je nutné dostupnost požadovaných slu-

žeb předem ověřit a následně potvrdit ze strany 

Blue Style. Berte prosím na vědomí, že pokud 

ubytovací zařízení nabízí zvláštní typy stravování 

(např. bezlepkové), pak bude samotný nabízený 

sortiment omezený. Tuto skutečnost tedy nelze 

následně reklamovat.

V případě účasti na výletě s brzkým ranním odjez-

dem a/nebo brzkého ranního odjezdu z hotelu na 

letiště, berte prosím na vědomí, že zpravidla nelze 

podávat snídani v dřívějších hodinách. Doporu-

čujeme tedy, abyste se informovali s předstihem 

u  hotelového personálu o  možnosti přípravy 

a vyzvednutí svačinového balíčku. 

ALL INCLUSIVE
Jedná se v podstatě o plnou penzi (snídaně, oběd 

a večeře) s nabídkou vybraných nealkoholických 

a alkoholických nápojů místní výroby (v závislosti 

na nabídce hotelu) během dne dle otevírací doby 

jednotlivých barů a restaurací. Alkohol je zpravi-

dla podáván nejdříve od 10.00 hod (v závislosti 

na otevírací době barů). All Inclusive neznamená, 

že během celého dne bude k dispozici nabídka 

jídel či snacků. Program All Inclusive (rozsah, sor-

timent, doba a místo) je určován vnitřními před-

pisy hotelu a ten si vyhrazuje právo na změnu 

oproti plánovaným službám. Úroveň All Inclusive 

odpovídá také kategorii a ceně hotelu  a místním 

zvyklostem, přičemž variabilita a množství jídla 

závisí na standardech v dané lokalitě. Některé 

bary, restaurace apod. mohou mít mimo hlavní 

sezónu (červenec–srpen) omezenou provozní 

dobu nebo být zcela mimo provoz. Dále může 

dojít k posunu otevírací doby jednotlivých barů 

a  restaurací v  závislosti na sezóně (např. let-

ní–zimní) oproti popisu v katalogu. Vzhledem 

k tomu, že popisy služeb All Inclusive uvedené 

u jednotlivých hotelů vznikají s několikaměsíčním 

(mnohdy i s ročním) předstihem, může se stát, 

že dojde ke změně v otevírací době jednotlivých 

restaurací a barů, a proto jsou tyto popisy spíše 

orientační a nemusí informovat o přesné ote-

vírací době jednotlivých restaurací a barů, kde 

All Inclusive platí. Znamená to také, že pokud je 

např. uvedeno, že v ceně All Inclusive je zahrnu-

to neomezené množství místních alkoholických 

a nealkoholických nápojů v době 10.00–24.00 

hod., tyto nápoje budou v této době k dispo-

zici, ovšem ne vždy najednou ve všech barech 

a restauracích.

All Inclusive se nevztahuje na občerstvení, bary 

a restaurace na pláži, pokud není výslovně uve-

deno jinak. S ohledem na bezpečnost hostů je 

běžné i  v  hotelech vyšší kategorie používání 

plastových kelímků (především na pláži a v oko-

lí bazénů). Některá ubytovací zařízení nabízejí 

rozlévané nápoje ve větších nádobách, barelech, 

které jsou k dispozici na určených místech. Tyto 

nápoje, zejména pak v letních měsících, nemu-

sí být vždy zcela vychlazené. Služby All Inclu-

sive jsou poskytovány po celou dobu vašeho 

pobytu, vymezenou nastěhováním a vystěho-

váním z pokojů (viz odstavec „Začátek a ukon-

čení pobytu)“. Minibar na pokoji není součástí All 

Inclusive (pokud není uvedeno jinak) a veškeré 

nápoje, popř. potraviny je nutné uhradit přímo 

v hotelu na recepci. Na místě se také hradí veš-

keré nápoje, které nejsou zahrnuty v All Inclusive 

(jako např. čerstvé džusy, importované alkoholic-

ké nápoje, nápoje v lahvích, plechovkách apod.). 

Je na interním nařízení hotelu, zda jsou použí-

vány magnetické karty, náramky, či jiný způsob 

sloužící k identifi kaci klientů čerpajících službu 

All Inclusive. V případě, že hotel nabízí pozdní 

snídani, není tato snídaně co do rozsahu shodná 

s nabídkou snídaní v řádné otevírací době a její 

nabídka bývá omezená a bez teplých pokrmů.

MOŽNÉ TYPY ALL INCLUSIVE
Ubytovací zařízení používají různé názvy pro 

označení služby All Inclusive, např. Lehké All 

Inclusive (zpravidla plná penze – snídaně, oběd, 

večeře s podávanými nápoji v časech určených 

ke stravování v  místech určených hotelem, 

někdy také ale nazýváno jako All Inclusive) nebo 

24 hodin All Inclusive (v tomto případě jsou pak 

zpravidla mezi 24.00–10.00 k dispozici pouze 

nealkoholické nápoje), High Class All Inclusive 

apod. Každý jednotlivý typ All Inclusive a jeho 

přibližný rozsah je popsán u příslušného hote-

lu. Vždy je nutné brát v úvahu samotnou nabíd-

ku nabízeného sortimentu jídel a nápojů, která 

jsou u daného ubytovacího zařízení inzerována.

À LA CARTE RESTAURACE
Jedná se o restaurace, ve kterých si lze vybrat 

jídlo z jídelního lístku (nejedná se o stravování 

bufetovým způsobem), většinou bývají typo-

vě zaměřeny (asijská, mexická, italská, rybí aj.). 

Do à la carte restaurací je vždy nutná předchozí 

rezervace. Z důvodu velkého zájmu o tyto restau-

race upozorňujeme, že vámi zvolený den návště-

vy může být z důvodu menší kapacity již obsaze-

ný. Proto vždy provádějte rezervace s předstihem. 

Tyto restaurace mohou být již zahrnuté v ceně 

v rámci jednotlivého typu All Inclusive a nebo jsou 

za poplatek. Konkrétní možnosti využití à la carte 

restaurací se dozvíte na hotelu. Upozorňujeme, 

že dostupnost à la carte restaurací v době hlavní 

sezony nemůžeme garantovat.

DINE AROUND

Rozšířená nabídka služeb pro hotelové hosty 

zahrnující možnost využívat zdarma služeb nejen 

v hotelu, ve kterém jsou ubytováni, ale také hotelů 

dalších (zpravidla sesterských). Jedná se zejména 

o možnost využívat restaurace, bary, à la carte 

restaurace, kiosky a jiné (vždy záleží na konkrétní 

hotelové nabídce). Tato rozšířená nabídka je více 

než lákavá zejména pro ty, kteří neradi tráví čas 

na jednom místě a rádi využijí možnosti navští-

vit a ochutnat něco jiného, než nabízí právě jimi 

vybrané ubytovací zařízení. Pro návštěvu někte-

rých restaurací může být vyžadována předchozí 

rezervace, případně mohou být provozovatelem 

ubytovacího zařízení vyhrazeny časy pro jejich 

návštěvu.

POTRAVINY A VODA
Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodo-
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vodu k pití a vaření. Vodu k těmto účelům dopo-

ručujeme zakoupit v místních obchodech nebo 

hotelu. Nedoporučuje se také konzumace nelou-

pané zeleniny a ovoce. Pro Evropana není vhod-

ná ani konzumace pouličně prodávané zmrzliny 

a podobných potravin. V některých zemích může 

docházet i k opakovaným krátkodobým výpad-

kům elektrické energie a tím i k potížím spoje-

ným se zásobováním vodou. Stejně tak k těmto 

potížím může docházet ve spojitosti s  pravi-

delnou údržbou např. vodovodního potrubí či 

inženýrských sítí. V některých destinacích může 

být voda odsolována, ta je i přes nezvyklou chuť 

zdravotně nezávadná. Do některých zemí je také 

zakázán dovoz potravin, doporučujeme si před 

odjezdem vždy ověřit podmínky dovozu potra-

vin do příslušné destinace na stránkách Minister-

stva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz a/nebo na 

zastupitelských úřadech zemí, do kterých v rámci 

zájezdu cestujete.

CESTOVÁNÍ S DĚTMI
CESTA NA DOVOLENOU

Pokud se rozhodnete pro cestování s malými 

dětmi, cesta letadlem je ideální. Lety zejména 

do středomořských destinací netrvají dlouho 

a i pro ty nejmenší poskytují pohodlí. Na letiš-

tích jsou většinou k dispozici prostory určené pro 

maminky s dětmi, které jsou vybaveny přebalova-

cím pultem. Se skládacím kočárkem můžete jít až 

k letadlu (v takovém případě doporučujeme mít 

vhodný obal chránící kočárek během samotné 

přepravy), kde vám jej uloží v zavazadlovém pro-

storu přímo v letadle a při výstupu jej opět dosta-

nete zpět buď přímo u výstupu z letadla, nebo 

pak spolu s vašimi zavazadly. Přeprava kočárku je 

bezplatná a jeho hmotnost se nepočítá do cel-

kové hmotnosti zavazadel (další informace pak 

naleznete v části Letecká přeprava v těchto Vše-

obecných informacích). Některé hotely nabízejí 

kočárky k zapůjčení, potřebujete-li tedy na mís-

tě kočárek, např. z důvodu poškození či ztrá-

ty, doporučujeme se nejdříve obrátit na recepci 

hotelu, zdali tuto službu nenabízí. Počet kočárků 

k zapůjčení však bývá omezen.  Pro strávení pří-

jemné rodinné dovolené je velmi důležitý i výběr 

ubytování. V popisech jednotlivých ubytovacích 

kapacit je vždy uvedeno, zda disponuje bazénem 

pro děti, dětským hřištěm a miniklubem, což by 

mohlo výrazně přispět ke spokojenému prožití 

vaší dovolené. V případě vašeho zájmu o dět-

skou postýlku je nutno na tuto skutečnost písem-

ně upozornit při závazném rezervování zájezdu 

(pokud je postýlka poskytována zdarma, je počet 

postýlek omezený a upozorňujeme, že se  může 

stát, že vám po vašem příjezdu nebude možné 

dětskou postýlku poskytnout).  

Pokud ubytovací zařízení nabízí v restauracích 

dětské židle, upozorňujeme, že jejich počet bývá 

rovněž omezený.

PRAKTICKÉ RADY A DOPORUČENÍ
•  ověřte si podmínky vstupu do vámi vybrané 

destinace – zejména jestli máte platné ces-

tovní doklady s požadovanou délkou platnosti 

(včetně dětí);

•  při vzletu a také během přistávání letadla dopo-

ručujeme podávat dětem nápoje, abyste pře-

dešli případné bolesti uší způsobené změnou 

tlaku;

•  dohlédněte na dodržování pitného režimu 

vašich dětí;

•  nezapomeňte opalovací krémy s  vysokým 

faktorem určené pro děti, mléko po opalování 

a případně krém na spáleniny;

•  přibalte také náplasti na případné odřeniny, léky 

tlumící bolest a horečku;

•  vyberte vhodné oblečení, hygienicky vhodné 

plavky pro nejmenší, pokrývku hlavy, sluneč-

ní brýle;

•  nezapomeňte ani na oblíbené hračky vašich 

dětí.

DĚTSKÉ CENY
Děti do 2 let – infanti (v den dle smlouvy plá-

novaného odletu nesmí tento věk dovršit) platí 

zpravidla pouze paušální poplatek, který se liší 

dle dané destinace, případně cestovní připojištění 

Blue Comfort/BlueComfort Plus, není-li u kon-

krétního zájezdu uvedeno jinak. Nemají však 

nárok na sedadlo při transferech z letiště do uby-

tovacího zařízení a zpět, na lůžko, přistýlku nebo 

dětskou postýlku v ubytovacím zařízení. Některá 

ubytovací zařízení umožňují ubytování v jednom 

pokoji max. pro 1 dítě do 2 let (ve výjimečných 

případech při dosažení maximální obsazenosti 

v jednom pokoji neakceptují dítě do 2 let žádné). 

Děti od 2 let – veškeré dětské ceny se vztahují 

na děti od 2 let věku až do dovršení věku vyzna-

čeného v nabídce u daného ubytovacích zaří-

zení (v den zpátečního odletu nesmí tento věk 

dovršit). Dětské ceny jsou platné pouze při dodr-

žení minimálního počtu osob platících cenu za 

dospělou osobu.

Pokud je v nabídce u jednotlivých zájezdů uve-

deno dítě ZDARMA nebo jiná zvýhodněná nabíd-

ka vztahující se na dítě, tak se tato nabídka týká 

pouze 1. dítěte, další dítě platí cenu dle cenové 

nabídky, není-li uvedeno jinak.

Ceny pro dospělé – tuto cenu hradí každý cestu-

jící, jehož věk je (v den dle smlouvy plánovaného 

zpátečního odletu) shodný či vyšší než věk uve-

dený u jednotlivých ubytovacích zařízení / typu 

pokojů jako věková hranice pro dítě.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
VÝLETY

Ve vybraných destinacích nabízíme možnost 

absolvování fakultativních výletů. Tyto výlety lze 

zakoupit před odletem (při závazném rezervová-

ní vašeho zájezdu v českých korunách) a nebo, 

pokud je v dané destinaci delegát Blue Style, pří-

mo v destinaci u něj (v zahraniční měně). V pří-

padě nenaplnění minimální kapacity účastníků 

výletu má CK (respektive pořadatel daného výle-

tu) právo tento výlet zrušit. Případně vám může 

být nabídnuta účast na témže výletě průvodco-

vaném v jiném (cizím) jazyce (pokud v destinaci 

tato alternativa existuje). Pokud došlo k zakou-

pení výletu v destinaci, dojde v případě jeho zru-

šení k vrácení uhrazené částky přímo v destinaci. 

Pokud byl výlet zakoupen v ČR, budou peníze 

zákazníkovi navráceny po jeho návratu do ČR po 

předložení dokladu o neuskutečněném výletu.

Ceny výletů jsou stanoveny na základě ofi ciálních 

cen publikovaných zahraniční partnerskou CK. 

Tyto ceny mohou být partnerskými CK během 

sezóny upravovány a výlety mohou být na místě 

prodávány za odlišné ceny. Případný cenový roz-

díl nezakládá nárok na proplacení rozdílu.

K některým zájezdům mohou být také nabíze-

ny výlety zdarma (tato nabídka se nevztahuje 

na zájezdy zakoupené na „Last Minute“ = „Na 

poslední chvíli“, není-li uvedeno jinak). O  jaké 

výlety se jedná, se dozvíte až v místě vašeho 

pobytu od našeho delegáta. Tyto výlety si nelze 

předem vybrat a nemusí být obsaženy v nabídce 

výletů v našem katalogu. V případě, že se takové-

hoto výletu nezúčastníte, nelze nárokovat jakou-

koliv kompenzaci za takto nevyužitý výlet.

V případě zakoupení výletu nevzniká zákazní-

kovi nárok na vrácení nevyčerpaných služeb ve 

svém hotelu z důvodu účasti na výletu/výletech 

(např. náhradní strava v podobě balíčku apod.). 

Ne na všech výletech jsou přítomni česky mluvící 

průvodci/delegáti. V případě zdravotních potí-

ží a tedy nemožnosti se zúčastnit objednaného 

výletu doporučujeme neprodleně kontaktovat 

našeho delegáta (pro minimalizování případných 

stornopoplatků).

Blue Style dále upozorňuje, že v některých des-

tinacích jsou nabízeny rovněž výlety do jiného 

státu, přičemž za účelem vstupu na území cizího 

státu je vždy podle platných právních předpisů 

potřeba, aby měl každý účastník předmětné-

ho výletu s sebou cestovní doklad akceptovaný 

navštěvovanou zemí. Změna programů výletů 

oproti uvedeným popisům v katalogu Blue Style 

je vyhrazena.

Blue Style není odpovědný za výlety zakoupe-

né a organizované třetí stranou (tzn. výlet není 

organizován místní partnerskou cestovní kan-

celáří). Berte prosím na vědomí, že v takovýchto 

případech jsou možnosti delegáta být nápomo-

cen omezené.

PRONÁJEM AUTA
Ve většině destinací nabízíme možnost proná-

jmu auta, případně motocyklu. Bližší informace 

vám podá náš delegát v dané destinaci. V někte-

rých destinacích může autopůjčovna požadovat 

složení vratné zálohy. Blue Style nenese odpo-

vědnost za pronájem auta, příp. motocyklu od 

třetí strany.

OSTATNÍ
ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE
Fotografi e v katalogu či na dodatečných nabíd-

kách použité u popisů destinací, výletů a pří-

padně ve Všeobecných informacích jsou ilust-

rační. Tyto fotografi e jsou zpravidla pořizovány 

s významným předstihem před zahájením sezony 

a nemusí korespondovat se skutečným stavem 

znázorněného objektu.

TEPLOTNÍ TABULKY
V tomto katalogu Blue Style uvádí u každé des-

tinace informace o teplotě. Tyto informace jsou 

orientační. Blue Style nenese zodpovědnost za 

případné teplotní rozdíly, ke kterým může během 

vaší dovolené dojít. 

WI-FI, INTERNET
Některé hotely nabízejí možnost bezdrátového 

připojení k internetu (tzv. WI-FI). Blue Style ani 

poskytovatelé služby neposkytují žádnou záruku 

a nepřebírají žádnou odpovědnost, že WI-FI bude 

fungovat bez přerušení nebo bez chyb, neposky-

tují žádnou záruku za dostupnost WI-FI kdekoliv 

v areálu hotelu, neposkytují záruku a nepřebírají 

žádnou odpovědnost za bezpečnost přenáše-

ných dat, a to zejména k možnému přenosu virů, 

červů, trojských koní a dalších škodlivých složek/
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programů způsobilých poškodit technologie/

zařízení (dále jen „T/Z“) využité zákazníkem pro 

připojení prostřednictvím WI-FI. Blue Style ani 

poskytovatelé služby neposkytují žádnou záruku 

na kompatibilitu standardů WI-FI s T/Z. Blue Sty-

le ani poskytovatelé služby neposkytují žádnou 

záruku za obsah webových stránek třetích stran 

ani správnost jejich zobrazení. Hotelové WI-FI 

není určeno k profesionálnímu využití a může 

být ze strany hotelu a/nebo poskytovatele služ-

by kdykoliv omezeno nebo ukončeno. Zákazník 

bere na vědomí a akceptuje rizika spojená s pří-

stupem k internetu prostřednictvím WI-FI. Blue 

Style nenese za žádných okolností odpovědnost 

za jakoukoliv újmu vzniklou na straně zákazníka 

a/nebo třetí strany v souvislosti s využitím WI-FI 

a/nebo nefunkčností WI-FI a/nebo nedostupnos-

tí WI-FI. Je nutné vzít na vědomí, že tato služba 

může být zpoplatněna.

ZAKOUPENÉ DÁRKY A SUVENÝRY
V  případě zakoupení dárků či jiných suvený-

rů v zahraničí cestovní kancelář neodpovídá za 

případné škody vzniklé nekvalitní výrobou nebo 

nepravostí výrobku. Varujeme klienty před náku-

pem šperků zejména od pouličních prodejců. 

Může se jednat o  nekvalitní zboží, zboží niž-

ší kvality či napodobeniny. Stejně tak cestovní 

kancelář neručí a nenese zodpovědnost za CD/

DVD zakoupené u hotelových prodejců či během 

výletu. Zároveň upozorňujeme, že každá země 

má svá nařízení a pravidla, podle kterých se nesmí 

vyvážet např. korály, různé zkameněliny, kame-

ny, květiny, semena apod. Proto v případě, že 

máte v úmyslu dovézt z destinace nějaký suve-

nýr, doporučujeme, abyste se předem obeznámili 

s pravidly daného státu pro jejich vývoz/dovoz. 

ZNIČENÝ, ZNEHODNOCENÝ 
HOTELOVÝ MAJETEK
V případě poškození hotelového majetku (např. 

ručník zničený tetováním hennou, rozbitý inte-

riér pokoje) berte na vědomí, že po vás může 

ubytovací zařízení požadovat za takto poničený 

majetek úhradu.

MOŘE, PLÁŽE, PŘÍRODA
Kvůli odlivu, který způsobí ústup moře, se může 

stát, že do hlubší vody to bude dále, než je obvyk-

lé. Tato skutečnost však nijak nesnižuje kvalitu 

samotné pláže a nemůže být předmětem případ-

né stížnosti. Cestovní kancelář není zodpovědná 

za pláž, moře, změny biotopu a/nebo ekotopu. 

Zejména pak je nutné v přímořských oblastech 

počítat s možným (i nadměrným) výskytem řas, 

mořské trávy či jiných částí mořského biotopu, 

a to jak v moři, tak na pláži. Výskyt uvedeného 

není v moci cestovní kanceláře (či hotelového 

zařízení) jakkoli ovlivnit. Naopak je nutné upo-

zornit na to, že je s vyplavenými částmi mořské-

ho biotopu ze strany hotelu či tamních úřadů 

nakládáno dle zvyklostí v destinaci, a to zejména 

s ohledem na ochranu životního prostředí, což 

může znamenat také to, že jsou řasy ponechány 

na pláži, dokud nejsou odplaveny zpět do moře. 

Zároveň je nutné počítat s možným výskytem 

industriálních produktů lidské činnosti. Mnohé 

pláže jsou veřejné a za jejich čištění jsou zod-

povědné dané obce či městské úřady. Zároveň 

jsou pláže (a to i pláže, které jsou označeny jako 

vlastní nebo patřící k hotelu) většinou volně pří-

stupné místním obyvatelům, turistům z jiných 

ubytovacích zařízení a prodejcům suvenýrů. Je 

tedy nutné počítat i s případným výskytem oby-

vatel dané destinace a hlukem, které není hotel 

(ani při vynaložení nezbytného úsilí) mnohdy 

schopen ovlivnit. Stejně tak jsou mnohdy pláže 

přístupné i pronajímatelům jízd, např. na koních 

či velbloudech. Je tedy nutné počítat i na pláži 

s výskytem těchto zvířat, jakož i s důsledky jejich 

metabolických procesů.

S ohledem na volný pohyb osob na pláži a s tím 

související konzumací jídla i pití je nutné také 

počítat s tím, že i přes veškerou snahu perso-

nálu hotelu není možné udržet vždy pláže čisté 

po celý den.

Upozorňujeme, že vlivem silnějšího přílivu může 

u některých ubytovacích zařízení docházet k situ-

aci, kdy nebude možné využívat pláž k relaxačním 

účelům (např. ležení na lehátkách). Příčinou je 

však přírodní jev, který nelze ovlivnit.

MOŘSKÉ PODLOŽÍ
Berte prosím na vědomí, že cestovní kance-

lář popisuje pláže, nikoli mořské podloží, které 

nemusí být vždy stejné, jako je pláž. 

MODRÁ VLAJKA (BLUE FLAG)

V naší nabídce naleznete také několik hotelů, 

které se mohou pyšnit tím, že leží na pláži s tzv. 

„Modrou vlajkou“, případně tyto pláže mohou 

hoteloví hosté využívat. Modrá vlajka je prestiž-

ní ekologické ocenění, které je udělováno plážím 

a přístavům, které splnily přísné normy. Hodnotí 

se především čistota a upravenost pláže, čistota 

moře a jeho bezprostřední okolí. Mezi další kri-

téria patří také způsob recyklace odpadů na plá-

ži nebo kvalita poskytovaných služeb (například 

přítomnost záchranářů, poskytování turistických 

informací atd.). Více na www.bluefl ag.org. 

HMYZ A MÍSTNÍ FAUNA
V přímořských letoviscích, kde je vlhký vzduch 

a plno zeleně, se může vyskytovat nejen ven-

ku, ale také v hotelovém pokoji a společných 

prostranstvích, včetně restaurace, také léta-

jící i  lezoucí hmyz, obojživelníci, plazi aj., kteří 

jsou běžnou součástí fauny přímořských oblastí. 

Bohužel nelze společná prostranství ani hotelové 

pokoje zcela uzavřít a zabránit tak vniknutí živo-

čichů do těchto prostor, a to zejména s ohledem 

na běžné užívání hotelu a hotelových pokojů (tj. 

otvírání dveří a oken, vnášení potravin a pití na 

pokoje atd.), a to i přes intenzivní snahy hoteliérů 

a místních úřadů. Bohužel i toto patří k exotice již-

ních zemí, a je tedy nutné při výběru přímořských 

destinací s výskytem těchto živočichů počítat. Na 

vaši cestu je lépe se vybavit repelentními příprav-

ky a pro klidný spánek také elektrickými strojky. 

Výměnné tablety či jiné druhy náplní proti hmyzu 

doporučujeme zakoupit na místě, a to z důvodu 

odlišného chemického složení, které je mnohdy 

na místní hmyz účinnější (doporučujeme vždy 

prostudovat složení těchto přípravků). Nedopo-

ručuje se ponechávat v pokoji volně ležící potra-

viny. Mějte také na paměti, že se v moři mohou 

vyskytovat mořští živočichové, jako jsou ježci 

a medúzy. Blue Style nenese odpovědnost za 

případně se vyskytující hmyz, plazy a obojživel-

níky, mořské živočichy a jinou místní faunu, jako 

jsou potulné kočky, psi apod., a tato záležitost 

nemůže být předmětem vaší případné stížnosti. 

HLUK
Za hezkých teplých večerů a nocí se v prázdnino-

vých letoviscích odehrává rušný noční život, který 

může způsobit i hluk. Počítejte s tím, že pokud si 

vyberete vaši dovolenou v živém prázdninovém 

letovisku nebo blízko plážové promenády, a to 

zejména během hlavní sezóny a v období míst-

ních svátků, může zde vznikat intenzivnější hluk, 

který nemůžeme ovlivnit. Automobily a moto-

cykly nepodléhají žádným přísným předpisům. 

V některých hotelech končí večerní animační 

program až v pozdních nočních hodinách. Stejně 

tak nelze ovlivnit případný hluk z okolních hotelů. 

Tento hluk však nesnižuje kvalitu poskytovaných 

služeb a nemůže být předmětem vaší případné 

stížnosti. Cestovní ruch se stále rozvíjí, což má za 

následek také stavební činnost, kterou Blue Style 

nemůže ovlivnit, ani jí zabránit. Může se tak stát, 

že po udělení stavebního povolení místními úřady 

se začne stavět ze dne na den, nebo je stavební 

činnost po delší přestávce obnovena bez ohledu 

na to, zda je právě turistická sezóna a stavební 

činnost obtěžuje okolí. Z těchto důvodů nelze 

mít vždy při rezervování vašeho zájezdu nejak-

tuálnější zprávy o stavební činnosti. Také stavební 

styl umožňuje zvukovou prostupnost mezi jed-

notlivými místnostmi. Někdy může klimatizační 

jednotka umístěná v pokoji či na balkoně vydávat 

hluk, stejně jako hlavní agregát, či jiná technická 

vybavení ubytovacího zařízení. Blue Style vám 

v případě stížnosti na tuto skutečnost nemů-

že poskytovat slevy ani kompenzace. Počítejte 

také s tím, že během sezóny se může vyskytovat 

i hluk způsobený leteckou dopravou. Všeobecně 

vzato, zejména ostrovy a poloostrovy jsou malé 

a turistická letoviska nemohou být dostatečně 

vzdálena od letiště. 

OČKOVÁNÍ
Ve většině destinací, které nabízíme v  našem 

katalogu, není vyžadováno povinné očkování, 

vyjma očkování proti žluté zimnici, které je pro 

vstup do některých zemí povinné. Doporuču-

jeme si však vždy před samotným zakoupením 

dovolené ověřit nutnost očkování u příslušné 

hygienické stanice, u odborného lékaře nebo 

u Ministerstva zahraničních věcí, www.mzv.cz.

TETOVÁNÍ HENNOU
V přímořských letoviscích se setkáte s nabídkou 

tetování hennou. Vzhledem k tomu, že se nemusí 

jednat o čistě přírodní hennu, může se dosta-

vit alergická reakce. Tento druh tetování proto 

nedoporučujeme. 

VZDÁLENOST UBYTOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ OD PLÁŽE
Informace o vzdálenosti pláže od ubytovacího 

zařízení jsou orientační a vycházíme v nich ze 

vzdálenosti vzdušnou čarou. Může se tak stát, že 

vzdálenost pláže vedená pěší chůzí bude delší. 

Zejména v případě rozsáhlých hotelových kom-

plexů je nutné počítat s tím, že vzdálenost od 

pláže může být v rámci jednoho komplexu různá.

NÁBOŽENSTVÍ 

A MÍSTNÍ ZVYKLOSTI

V jižních zemích je běžné, že v době největší-

ho horka mají všichni tzv. siestu. Zpravidla mezi 

13.00 a 15.00 se nepracuje, ale relaxuje. V turis-

tických letoviscích se siesta většinou nedodržuje 

a většina obchodů je otevřena. Nejlepší je přizpů-

sobit se místní tradici, odpočinout si v období 

siesty a vychutnat si příjemné a teplé večery při 

posezení v místních restauracích a barech, stejně 

jako místní obyvatelé. Je možné, že během vaší 

dovolené proběhnou některé ze státních svátků 

dané země nebo jiné podobné oslavy a nábožen-

ské zvyklosti. V žádném případě však neomezu-

jí kvalitu poskytovaných služeb, naopak můžete 

být svědkem zajímavých tradic a lidových oslav 

spojených s těmito svátky.
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RAMADÁN
Prorok muslimské víry Mohamed zavedl v roce 

624 svátek Ramadán k poctění času, kdy mu byl 

Alláhem seslán Korán. Od té doby každý devá-

tý měsíc muslimského kalendáře začíná období 

půstu, které dodržují muslimové na celém světě, 

a to muži, ženy i děti od desátého roku věku (exi-

stují výjimky pro nemocné věřící a těhotné ženy). 

Půst pro věřící znamená vzdát se požitků, jako je 

jídlo, pití, sexuální akt, a také neřestí, jako jsou 

cigarety, alkohol apod., a to od úsvitu do západu 

slunce. Během postního dne se muslimové něko-

likrát modlí a po západu slunce se scházejí ke spo-

lečné slavnostní večeři a opětovným modlitbám. 

Muslimové se řídí lunárním kalendářem, a proto 

je Ramadán každý rok o 10 až 11 dní dříve. Vždy 

záleží na tom, kdy nastane nov, který představuje 

začátek nového měsíce. Ramadán neznamená jen 

odříkání, naopak půst sbližuje muslimy s bohem 

a všemi věřícími na celém světě, dodává účinnosti 

modlitbám a duchovnímu cítění. Půst také pomá-

há věřícím vcítit se do pocitu lidí, kteří trpí hladem 

nedobrovolně a nabádá je ke štědrosti a dobro-

činnosti. Je to doba, kdy se „očišťují“ od pozem-

ských tužeb a hříšných myšlenek. Ramadán je 

velice vznešený svátek a je každoroční součástí 

života muslimů. Je to svátek protkaný krásnými 

modlitbami a zpěvem, svátek duchovní čistoty. 

Pro některé turisty je cestování do muslimské 

země v době Ramadánu velice zajímavé, tento 

svátek je projevem vznešené muslimské kultury 

a tradice. Někteří návštěvníci v době své dovolené 

Ramadán vnímají jen okrajově a někteří vůbec, jiní 

si naplno užívají noční život spojený s tímto svát-

kem. Pokud si vyberete vaší dovolenou v období 

Ramadánu, počítejte raději s určitým omezením 

ve vztahu k rozsahu a rychlosti poskytovaných 

služeb. Na místě bude i větší trpělivost a shoví-

vavost na vaší straně. Ramadán však v žádném 

případě neomezuje kvalitu poskytovaných služeb 

a nemůže být proto původem jakékoliv případné 

reklamace. V roce 2019 připadá začátek Ramadá-

nu na 6.5 a konec na 4. 6. Počítejte taktéž s tím, 

že v některých ubytovacích zařízeních může dojít 

k vyšší obsazenosti místní klientelou, která před 

a po ukončení Ramadánu tráví dovolenou v hote-

lových rezortech. Upozorňujeme, že v některých 

resortech může během Ramadánu být omezena 

doba vydávání alkoholu.

CENA ZÁJEZDU
Blue Style uvádí vždy Konečné ceny zájezdů.

KONEČNÁ CENA ZAHRNUJE 
(pokud není u konkrétního zájezdu výslovně uve-

deno jinak):

• Letenku tam a zpět

•  Ubytování a  případné stravování zahrnuté 

v ceně

•  Transfer z  letiště v destinaci do ubytovacího 

zařízení a zpět

•  Služby delegáta (v některých destinacích pouze 

místního zástupce cestovní kanceláře)

•  Základní pojištění asistenčních služeb a léčeb-

ných výloh ERV Evropské pojišťovny, a.s.

•  Povinné smluvní pojištění CK ve smyslu zákona 

č. 159/1999 Sb., zákona o některých podmín-

kách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve 

znění pozdějších předpisů

•  Povinné příplatky (letištní a bezpečnostní taxy 

včetně pozemních služeb a palivový příplatek)

KONEČNÁ CENA NEZAHRNUJE
•  Doporučené cestovní připojištění BlueComfort/

BlueComfort Plus

• Případné vízum

•  Pobytové taxy a obdobné poplatky nebo daně, 

jsou-li v dané destinaci vybírány

•  Volitelné nepovinné příplatky nebo slevy (např. 

příplatek za pokoj s výhledem na moře, fakul-

tativní výlety, pronájem auta, slevu pro stálé 

zákazníky, slevu pro seniory apod.). Výši ces-

tovního připojištění BlueComfort / BlueCom-

fort Plus (včetně zvýhodněné dětské ceny a její 

hranice) a případného víza naleznete na www.

blue-style.cz. Konečná cena dále neobsahuje 

např. případnou odletovou daň splatnou v místě 

pobytu/odletu.

Pro určení ceny zájezdu je rozhodující počet nocí 

strávených ve vašem ubytovacím zařízení. Nocí 

se rozumí poskytnutí ubytování v době od 14.00 

hodin do 10.00 hodin následujícího dne, i když 

noc nebyla čerpána v plném rozsahu.

FIRST MINUTE / MEGAFIRSTMINUTE
Jde o speciální nabídku zájezdu s mnoha výho-

dami, označovanou též jako nabídka „Na první 

chvíli“.

LAST MINUTE / MEGALASTMINUTE
Last Minute je nabídka zájezdu za speciální zlev-

něnou cenu. Též označována jako nabídka „Na 

poslední chvíli“. Tato nabídka je vydávána na spe-

ciálních nabídkových listech (v tištěné podobě 

nebo na internetu), a to i mnohdy více týdnů před 

samotným termínem zájezdu.

ZDRAVÍ 

A ZDRAVOTNICKÁ PÉČE

Při přípravách a  balení nezbytných věcí na 

vaší dovolenou nezapomeňte přibalit do kufru 

zejména pokrývku vaší hlavy, sluneční brýle či 

opalovací krémy. Snažte se vyvarovat dlouhé-

ho a přímého pobytu na slunci, zejména pak 

v polední době a nepodceňujte pitný režim. Kli-

enti jsou povinni v případě zdravotního omezení 

(např. kardiaci, diabetici, osoby s omezenými 

pohybovými schopnostmi či jiným handica-

pem) osob uvedených na smlouvě o  zájez-

du na tuto skutečnost písemně upozornit ve 

smlouvě o zájezdu při jejím prvním rezervo-

vání, aby mohl být upozorněn delegát, letecký 

přepravce a ubytovací zařízení v místě pobytu. 

V opačném případě nese zákazník odpověd-

nost za případné škody s tímto související. Již 

při výběru vaší dovolené dbejte na své pohodlí 

a volte např. možnost klimatizace, ubytování 

v přízemí, případně hotel s výtahem. S výbě-

rem vhodného ubytování vám rádi pomůžeme. 

Zdravotnický systém se v cizích zemích opí-

rá o síť státních a soukromých zdravotnických 

zařízení. Cizincům jsou doporučovány služby 

soukromých nemocnic, které jsou sice stále 

podstatně nákladnější, avšak péče a služby jsou 

na mnohem vyšší úrovni než ve státních zaří-

zeních. Zacházení s pacienty je na soukromých 

klinikách lépe organizováno a je rovněž zajiš-

těna pooperační péče mnohem vyššího stan-

dardu než ve státních zdravotnických zaříze-

ních. V případě úrazu nebo nutnosti poskytnutí 

lékařské péče kontaktujte asistenční službu ERV 

Evropské pojišťovny, a.s. Euro-Center (nepře-

tržitě v českém jazyce), jejíž kontakt naleznete 

v Cestovních dokumentech u cestovního pojiš-

tění, které obdržíte nejpozději 7 dní před plá-

novaným odletem.

POJIŠTĚNÍ
U Blue Style máte vždy něco navíc! Ať už ces-

tujete kamkoliv po světě, v ceně všech zájezdů 

Blue Style je zahrnuto základní pojištění asis-

tenčních služeb a léčebných výloh ERV Evrop-

ské pojišťovny, a.s. – Basic, není-li u konkrétní-

ho zájezdu uvedeno výslovně jinak.

Toto pojištění zahrnuje:

•  Aktivní asistenci poskytovanou 24 hodin den-

ně, obsahující i zabezpečení lékařského pře-

vozu, repatriaci do vlasti a zajištění opatrovníka 

při hospitalizaci klienta v zahraničí.

•  Pojištění léčebných výloh, a to včetně fyzio-

terapeutického či zubního ošetření až do výše 

5,4 mil. Kč.

Naši delegáti jsou každoročně proškolováni pro-

fesionály ERV Evropské pojišťovny a.s., nicméně 

v případě zdravotních potíží jsou povinni násle-

dovat instrukcí asistenční služby ERV Evropské 

pojišťovny, a.s. Euro-Center.

Dále jsme pro bezpečnější průběh vaší dovolené 

a větší ochranu vašich investic pro vás, ve spolu-

práci s ERV Evropskou pojišťovnou a.s., připravili 

exkluzivní cestovní připojištění BlueComfort 

(pro cesty po Evropě, vč. Egypta, Tuniska, Djerby 

a Maroka) a připojištění BlueComfort Plus (pro 

cesty do exotických destinací). V čem je výho-

da připojištěni BlueComfort a BlueComfort Plus 

a v čem vás chrání?

•  pro případ, kdy budete muset stornovat váš 

zájezd

• pro případ úmrtí následkem úrazu

• pro případ trvalých následků úrazu

• při škodě na osobních věcech

• při zpoždění vašich zavazadel

•  při škodě na zdraví či majetku, způsobené jiné 

osobě

• při nutnosti přerušit vaši cestu

• při nevyužití dovolené

Více informací o  cestovním pojištění Basic, 

BlueComfort a BlueComfort Plus, jeho rozsa-

hu a limitů pojistného plnění naleznete v tomto 

katalogu, na www.blue-style.cz a v pojistných 

podmínkách ERV Evropské pojišťovny, a.s.

Pojistné podmínky ERV Evropské pojišťovny, a.s., 

které jsou nedílnou součástí smlouvy o zájez-

du, si před odjezdem na dovolenou důkladně 

prostudujte (pojistné podmínky také obsahují 

výši pojistného plnění základního pojištění Basic 

a dále pak rozsah a výši limitů pojistného plně-

ní týkající se připojištění BlueComfort / Blue-

Comfort Plus).

•  Pojistná událost – v případě, že během vaší 

dovolené dojde k pojistné události na vašem 

zdraví, na vašem majetku (např. ve vašem hote-

lovém pokoji/ studiu/apartmánu dojde k vyto-

pení, krádeži atd.), je potřeba tuto záležitost 

nahlásit na příslušná místa a vyžádat si protokol 

s přesným zápisem toho, co se událo (lékař-

ská zpráva, protokol z policie, od ubytovacího 

zařízení apod.). Berte na vědomí, že bez těchto 

důkazních dokumentů nelze pojistnou událost 

řešit s pojišťovnou, i když jste na tento druh 

poškození pojištěni.



Praha 1 

Jindřišská 27, 110 00

tel.: 226 036 010

e-mail: praha1@blue-style.cz

CENTRÁLA
Danube House

Karolinská 1, 186 00 Praha 8

tel.: 226 036 036,

e-mail: info@blue-style.cz

České Budějovice
IGY Centrum

Pražská 1247/24, 370 04 

tel.: 226 036 377

e-mail: cb@blue-style.cz

Karlovy Vary

Zeyerova 15, 360 01

tel.: 226 036 376

e-mail: kv@blue-style.cz

Opava

Horní náměstí 379/61, 746 01 

tel.: 226 036 3910

e-mail: opava@blue-style.cz

Praha 1 
Palladium 

nám. Republiky 1, 110 00

tel.: 226 036 147–8

e-mail: palladium@blue-style.cz

Frýdek Místek

8. pěšího pluku 2450, 738 01 

tel.: 226 036 392

e-mail: fm@blue-style.cz

Kladno

T. G. Masaryka 268, 272 01

tel.: 226 036 155

e-mail: kladno@blue-style.cz

Ostrava

Nádražní 21, 702 00

tel.: 226 036 378

e-mail: ostrava@blue-style.cz

Praha 1
Quadrio 

Spálená 2121/22, 110 00

tel.: 226 036 158–9

e-mail: quadrio@blue-style.cz

Hradec Králové

Čelakovského 515, 500 02

tel.: 226 036 153

e-mail: hradec@blue-style.cz

Liberec

Pražská 143/II., 460 01

tel.: 226 036 154

e-mail: liberec@blue-style.cz

Pardubice 
Masarykovo náměstí 2799 

530 02 

tel.: 226 036 385

e-mail: pardubice@blue-style.cz

Praha 6 
OC Šestka

Fajtlova 1090/1, 161 00

tel.: 226 036 146

e-mail: praha6@blue-style.cz

Jablonec nad Nisou

Komenského 12, 466 01

tel.: 226 036 386

e-mail: jablonec@blue-style.cz

Most

Budovatelů 3071, 434 01

tel.: 226 036 379

e-mail: most@blue-style.cz

Plzeň

Prešovská 169/3, 301 00

tel.: 226 036 156

e-mail: plzen@blue-style.cz

Praha 6
Letiště Václava Havla

Aviatická 1017/2, 160 08

tel.: 226 036 296

e-mail: letiste@blue-style.cz

Jihlava 
City Park Jihlava

Hradební 1, 586 01

tel.: 226 036 151

e-mail: jihlava@blue-style.cz

Mladá Boleslav

třída T. G. Masaryka 841, 293 01

tel.: 226 036 371

e-mail: boleslav@blue-style.cz

Tábor

9. května 2061/3, 390 02

tel.: 226 036 372

e-mail: tabor@blue-style.cz

Brno

Masarykova 2, 602 00

tel.: 226 036 380

e-mail: brno@blue-style.cz

Jindřichův Hradec

Klášterská 144/II, 377 01

tel.: 384 397 138

e-mail: bluestyle.jh@pel.cz

Olomouc

Horní nám. 423 / Švédská 1, 779 00

tel.: 226 036 375

e-mail: olomouc@blue-style.cz

Teplice
Českobratrská 452/1, 

(vchod z Masarykovy třídy), 415 01

tel.: 226 036 157

e-mail: teplice@blue-style.cz

Ústí nad Labem
AZ Palac Zdar

Mírové nám. 1, 400 01

tel.: 226 036 389 

e-mail: usti@blue-style.cz

Zlín

Náměstí Míru 464, 760 01

tel.: 226 036 152

e-mail: zlin@blue-style.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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DOVOLENÁ, KTERÁ LETÍ
www.blue-style.cz    226 036 036  

UŽ NYNÍ SE MŮŽETE TĚŠIT
NA DALŠÍ SKVĚLÉ DESTINACE




